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559. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ З А К О Н А О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ З А К О Н И К А 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Ф е -
деративне Народне Републике Јутославије м саве-
зним органима власти, проглашава се Закон е из-
менама и допунама Кривичног законика, који је 
усвојила Савезна народна скупштина на седници 
Савезног већа од Зв јуна 1959 године. 

П. Р. бр. 46 
2 јула 1959 године 

Београд 
Претседник Републике, 

Јосип Броз-Тито, с. р, 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ 

З А К О Н И К А 

А. И З М Е Н Е И Д О П У Н Е У О П Ш Т Е М 
Д Е Л У 

Члан 1 
У члану 1 став 2 уместо речи „васпитно-по-

правних мера" стављају се речи „васпитних мера". 

Члан 2 
Члан 5 се брише. 

Члан 3 
У члану 12 врше се ове измене: 
У ставу 2 уместо речи ,,и ако је при том учи-

њено зло мање од оног које ј е претило" стављају 
се речи „и ако при том ,учињено зло није веће 
од оног које је претило." 

Став 3 мења се и гласи: 
„(3) Ако је учинилац сам изазвао опасност, 

али из нехата, или ако је прекорачио границе 
к р а ј њ е нужде суд га може блаже казнити, а ако 
је прекорачено учињено под особито олакшава ј у-

^ ћим околностима може га и ослободити од казне / ' ^ 

Члан 4 
Члан 17 мења се и гласи: 

„Неподобан п о к у ш а ј 
Члан 17 

Ако су средство којим је учинилац покушао 
извршење кривичног дела или предмет према којем 

је покушао извршење такви да се кривично дело? 
таквим средствима или према таквом предмету ни је 
могло извршити, суд може учиниоца ослободите 
од казне." 

Ч л а н 5 
Члан 24 мења се и гласи: 

„Врсте казни 
Члан 24 

(1) Учиниоцима кривичних дела могу ег изрећи 
ове казне: 

1) смртна казна; 
2) строги затвор; 
3) затвор; 
4) конфискација имовине; 
5) новчана казна. 
(2) Смртна казна се изриче изузетне и то саме 

за на ј теже случајеве оних кр-ивичних деле. за ко ја 
ј е законом прописана. 

(3) Смртна казна и казна конфискације им ов до 
не могу се прописати само савезним законом. 

(4) Учиниоцима кривичних дела може се, под 
условима предвиђеним овим закоником, изрећи 
судска опомена." 

Члан 6 
У члану 25 в р ш е се ове измене: 
Ставови 2 и 5 мења ју се и гласе: 
„(2) Казна конфискације имовине може се из^ 

рећи само као споредна казна." 
„(5) Поред казне конфискације имовине не МО-Ј 

ж е се изрећи новчана казна." 

Члан 7 
Члан 26 мења се и гласи: 

„Законитост у изрицању к а з н а 
Члан 26 

(1) Казне предвиђене у овом законику могу се 
изрећи само кад су за одређено кривично дело 
прописане. 

(2) За кривична дела учињена из користољу-
бља новчана казна као споредна може се изрећи 
и кад није прописана законом. За ова кривична 
дела новчана казна као споредна може се изрећи 
и у случају кад је законом прописано да ће се 
учинилац казнити затвором или новчаном казном, 
а суд као главну казну изрекне казну затвора. 

(3) Б л а ж у или строжу казну од прописане суд 
може изрећи само под условима предвиђеним овим 
закоником." 

Члан 8 
Члан 27 мења се и гласи: 

„Смртна казна 
Члан 27 

(1) Смртна казна извршује се стрељањем. 
(2) Смртна казна не може се изрећи лицу које 

ј е у време извршења кривичног дела било мало-
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летио нити бременитој жени. Лицу које у време 
извршења кривичног дела није навршило два де-
сетједну годину, смртна казна може се изрећи 
само за најтеже случајеве кривичних дела против 
народа и државе и оружаних снага за која је про-
писана смртна казна." 

Члан 9 
У члану 28 уместо речи „шест месеци ни дужа 

од двадесет" стављају се речи^ „једне ни дужа од 
петнаест". 

Члан 10 
У члану 29 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи ,,у доживотном трајању" 

стављају се речи ,,у трајању од двадесет година". 
Став 2 мења се и гласи: 
„(2) Исто тако може и суд из оправданих ра-

злога заменити смртну казну строгим затвором у 
трајању од двадесет година." 

Члан 11 
У члану 30 став 1 уместо речи „пет година" 

стављају се речи „три године". 

Члан 12 
Чланови 31 до 35 се бришу. 

Члан 13 
У члану 36 брише се на, кра;-' тачка и додају 

се речи ,,у границама прописаним законом". 

Члан 14 
У члану 37 врше се ове измене: 
Став 1 мења се и гласи: 
„(1) Новчана казна не може бити мања од 

хиљаду динара. Ако законом није друкчије про-
писано, новчана казна може се изрећи до сто хи-
љада динара, а за кривична дела учињена из ко-
ристољубља до милион динара." 

Члан 15 
После члана 37 додаје се нов члан 37а који 

гласи: 
„Правне последице осуде 

Члан 37а 
(1) Законом се може прописати да осуде за од-

ређена кривична дела или на одређене казне по-
влаче ове правне последице: 

1) престанак вршења изборних функција у 
државним органима, органима друштвеног управ-
љања, у привредним или друштвеним организа-
цијама; 

2) престанак службе, радног односа, звања или 
вршења одређеног позива; 

3) губитак ч^ша; 
4) одузимање одликовања; 
5) забрану иступања у штампи, на радију или 

телевизији или на јавним скуповима, учествовања 
у оснивању удружења и вршења издавачке де-
латности; 

6) забрану вршења одређених послова у др-
жавним органима, органима друштвеног управља-
ња у привредним или друштвеним организаци-
јама; 

7) забрану стицања одређеног звања или по-
зива. 

(2) Законом којим се прописују правне после-
дице из става 1 тач. 5 до 7 овог члана одредиће 
се и њихово трајање које не може бити дуже од 
Цесет година од дана издржане, опроштене или 
Застареле казне. Овим законом могу се предвидети 
и услови под којима ове правне последице могу 
престати и пре времена за које су одређене. 

„ (3) Правне последице ^ з става 1 тач. 2 до 5 
и 7 овог члана могу се прописати само савезним 
законом, а правне последице из тач. 1 и 6 и за -
конима народних република у оквиру њихове 
надлежности." 

Члан 16 
Члан 40 мења се и гласи: 

„Одмеравање казне у случају поврата 
Члан 40 

При одмеравању казне суд ће посебно узети 
у обзир да ли је учинилац раније осуђиван, да ли 
је раније кривично дело истоврсно са новим де-
лом, да ли су оба дела учињена из истих побуда 
и колико је времена протекло од раније оеуде 
односно од издржане или опроштене казне." 

Члан 17 
После члана 40 додаје се нов чман 40а који 

гласи: 
„Одмеравање казне у случају вишеструког поврата 

Члан 40а 
(1) Учиниоцу који ј-е најмање два пута осуђи-

ван за кривична дела учињена са умишљајем на 
казну строгог затвора или на казну затвора преко 
три месеца и који показује склоност да и даље 
врши кривична дела суд може за ново кривично 
дело учињено са умишљајем за које је прописана 
казна затвора или строгог затвора изрећи строжу 
казну од прописане. 

(2) Строжа казна не сме прећи двоструку меру 
прописане казне затвора или строгог затвора нити 
највећу меру изречене врсте казне. Ако је пропи-
сана казна затвора до три године, уместо ове ка-
зне може се изрећи казна строгог затвора до пет 
година. 

(3) При оцени да ли ће изрећи строжу казну 
суд ће нарочито узети у обз^р сродност учињених 
кривичних дела, побуде из којих су учињена, о-
колности под којима .су учињена, ранији живот 
учиниоца, његове испољене склоности и могућност 
да се у том случају оствари сврха кажњавања од-
ме^авањем казне прописане за учињено дело. 

(4) Строжа казна не може се изрећи еко је 
од дана отпуштања учиниоца са издржавања ра-
није казне до поновног извршења кривичног дела 
протекло више од пет година." 

Члан 18 
У члану 44 врше се ове измене: 
Испред'садашњег текста ставља се ознака „(1)". 
Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) Кад је суд овлашћен да учиниоца кривич-

ног дела ослободи од казне, може му ублажити 
казну без ограничења прописаних за ублажавање 
казне." 

Члан 19 
У члану 45 став 3 уместо речи „две стотине" 

стављају се речи „пет стотина". 

Члан 20 
У члану 46 врше се ове измене: 
У ставу 1 додаје се нова тачка 3 која гласи: 
,,З) ако је за неко кривично дело у стицају у-

тврдио казну строгог затвора, а за друга дела казне 
затвора које укупно не прелазе месец дана, изрећи 
ће само утврђену казну строгог затвора;" 

Досадашње тач. 3 и 4 постају тач. 4 и 5. 
Ст. 2 и 3 мењају се и гласе: 
„(2) Ако је суд за кривична дела у стицају 

утврдио више казни затвора које укупно не пре-
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лазе шест месеци, казна затвора се може изрећи 
на пуне дане. 

(3) Споредну казну суд ће изрећи ако је Јпгвр-
ђена ма и за једно кривично дело у стицају, а 
ако је утврдио више новчаних казни изрећи ће 
једну новчану казну која не сме прећи збир утвр-
ђених казни нити највећу законску меру." 

Члан 21 
У члану 47 ст. 1 и 2 мењају се и гласе: 
„(1) Кад се осуђеном лицу суди за кривично 

дело учињено пре него што је започело издржавање 
казне по ранијој осуди, или за кривично дело учи-
њено ^ т о к у издржавања казне затвора или строгог 
затвора, изрећи ће се казна за сва кривична дела 
применом одредаба члана 46 овог законика, узи-
мајући раније изречену казну као већ утврђену. 
Казна или део казне коју је осуђени издржао у-
рачунаће се по одредби члана 45 став 3 овог 
законика. 

(2) За кривична дела учињена у току издр-
жавања казне затвора или строгог затвора суд 
ће учиниоцу изрећи казну независно од раније 
изречене казне ако се применом одредаба члана 
46 овог законика не би могла остварити сврха ка-
жњавања услед кратког остатка раније изречене 
казне." 

Члан 22 
У члану 48 врше се ове измене: 
Ст. 1 и 2 мењају се и гласе: 
„(1) При осуди на казну затвора или на нов-

чану казну суд може одложити извршење изре-
чене казне за време које не може бити краће од 
једне ни дуже од пет година, с тим да се изре-
чена казна неће извршити ако у овом року осу-
ђени не учини ново кривично дело. 

(2) За одлагање извршења казне суд може 
поставити и услов да осуђени врати утврђену и-
мовинску корист до које је дошао извршењем кри-
вичног дела или да накнади утврђену штету коју 
је проузроковао кривичним делом, а у законом 
предвиђеним случајевима да испуни и друге оба-
везе које су му наложене пресудом." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Суд ће поставити рок за испуњење услова 

из става 2 овог члана у оквиру рока за који се 
одлаже извршење казне" 

Став 4 се брише. ^ 
Досадашњи став 3 постаје став 4. 
Став 5 мења се и гласи: 
„(5) Изречене мере безбедности извршују се 

без обзира што је извршење казне одложено." 

Члан 23 
Члан 49 мења се и гласи: 

„Опозивање условне осуде због новог кривичног 
дела 

Члан 49 
(1) Условна осуда опозваће се ако условно о-

суђени у року за који је о,дложено извршење казне 
учини кривично дело за које је суд утврдио ка-
зну строгог затвора. 

(2) Ако условно осуђени у року за који је 
одложено извршење казне учини кривично дело 
за које је утврђена казна затвора или новчана 
казна суд ће, пошто оцени све околности које се 
односе на учињена кривична дела и - учиниоца, 
одлучити да ли се условна осуда опозива или се 
и даље одлаже извршење раније изречене казне. 
При оцени да ли ће опозвати условну осуду суд ће 
нарочито узети у обзир сродност учињених кри-

вичних дела, њихов значај М побуде из којих СЈ 
учињена. 

(3) У случају опозивања условне осуде сух ће 
изрећи, применом одредаба члана 4Л овог зако-
ника, казну к за раније учињено х за нове кри-
вичне дело узимајући казну из опозване условне 
осуде као већ утврђену. 

(4) У случају неопозивања условне осуде суд 
може за ново кривично дело или одложити извр-
шење казне или изрећи казну безусловно. Ако суд 
и за ново кривично дело одложи извршење казне 
изрећи ће, применом одредаба члана 46 овог за-
коника, казну и за раније учињено и за ново 
кривично дело и одредиће један рок за одлагање 
извршења казне који не може бити краћи од једне 
ни дужи од пет година, а рачуна се од дана пра-
воснажности пресуде. Ако суд за ново кривично 
дело изрекне безусловно казну затвора, време про-
ведено на издржавању ове казне не рачуна се у 
рок за који је условном осудом одложено извр-
шење казне." 

Члан 24 
После члана 49 додају се нови чл. 49а, 496 ж 

49в који гласе: 
„Опозивање условне осуде због раније учињеног 

кривичног дела 
Члан 49а 

(1) Условна осуда опозваће се и кад се после 
њеног изрицања утврди да је учинилац извршио 
кривично дело пре него што је условно осуђен, а 
суд нађе да не би било оонова за изрицање услов-
не осуде да се знало за то дело. 

(2) У случају опозивања условне осуде приме-
ниће се одредба члана 49 став З, а ако условна 
осуда не буде опозвана одредба члана 49 став 4 
овог законика. 

Опозивање условне осуде због неиспуњења 
одређених обавеза 

Члан 496 
Кад је одлагање извршења казне условљено 

и повраћајем имовинске користи, накнадом штете 
или испуњењем друге обавезе, суд ће опозвати 
условну осуду ако осуђени не испуни обавезу у 
одређеном року, али суд може одредити и нов рок 
за испуњење обавезе у оквиру рока за који је 
одложено извршење казне или укинути овај услов 
ако нађе да осуђени није у стању да испуни 
обавезу. 

Рок за опозивање условне осуде 
Члан 49в 

(1) Условна осуда може се опозвати у року за 
који је извршење казне било одложено. Ако услов-
но осуђени у овом року учини кривично дело које 
повлачи опозивање условне осуде, а то је пресу-
дом утврђено тек после истека рока за који је из-
вршење казне било одложено, условна осуда може 
се опозвати најдоцније у року од једне године од 
кад је протекло време за које је извршење казне 
било одложено. 

(2) Ако се утврди да условно осуђени у одре-
ђеном року није испунио услов у погледу повра-
ћаја имовинске користи, накнаде штете или испу-
њења друге обавезе, условна осуда се може опо-
звати најдоцније у року од једне године од кад је 
протекло време за које је извршење казне било 
одложено.44 

Члан 25 
Члан 50 мења се и гласи: 

„Дејство условне осуде 
Члан 50 

Условна осуда не повлачи никакве правне по-
следице (члан 37а).а 
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Члан 26 
После члана 50 додаје се нов одељак у глави 

четвртој који гласи: 

„4. Судска опомена 
Судска опомена и њено дејство 

Члан 50а 
(1) Судска опомена је мера која се изриче под 

условима предвиђеним овим закоником у случа-
јевима кад се с основом може очекивати да ће се 
без изрицања казне остварити сврха кажњавања. 

(2) Судска опомена не повлачи никакве правне 
последице. 

Услови за изрицање судске опомене 
Члан 506 

а,) Судска опомена може се изрећи: 
1) за кривична дела за која је прописана казна 

затвора до једне године или новчана казна, ако су 
учињена под таквим олакшавајућим околностима 
које их чине особито лаким; 

2) за кривична дела за која је прописана казна 
затвора тежа од једне године, ако су испуњени у-
слови које одређује закон з а . изрицање ове мере 
жод појединих кривичних дела. 

(2) Под условима из става 1 овог члана може се 
изрећи судска опомена и за више кривичних дела 
учињених у стицају. 

(3) При одлучивању да ли ће изрећи судску опо-
мену суд ће нарочито узети у обзир ранији живот 
учиниоца, да ли је учинилац раније осуђиван, да 
ли му је раније изречена судска опомена, побуде из 
којих је дело учинио, спремност учиниоца да нак-
нади причињену штету и све друге околности које 
се тичу личности учиниоца а указују на оправда ност 
изрицања ове мере. 

(4) Судска опомена неће се изрицати војним ли-
цима за кривична дела против оружаних снага. 

(5) При изрицању судске опомене могу се из-
рећи и мере безбедности предвиђене у чл. 61в, 62 
и 62а овог законика." 

Члан 27 
У наслову одељка „Опште одредбе о извршењу 

казни" уместо броја „4" ставља се број „5". 

Члан 28 
Члан 53 мења се и гласи: 

,,Извршење казне у казнено-поправним установама 
Члан 53 

(1) Казне строгог затвора и затвора осуђена 
лица издржавају у казнено-поправним домовима 
или у затворима (казнено-поправне установе). 

(2) У казнено-поправним установама осуђена 
дица издржавају казну распоређен по групама, а 
само у случајевима предвиђеним у закону може се 
одредити да осуђени издржавају казну издвојени. 

(3) Распоређивање по групама врши се према 
старости осуђених, њиховом ранијем животу, ду-
шевном стању и другим личним својствима која 
омогућавају предузимање истоврсних мера прева-
спитавања. 

(4) Казне строгог затвора и затвора мушка и 
женска лица издржавају у одвојеним казнено-по-
правНим установама или у посебним одељењима 
ових установа." 

Члан 29 
Члан 54 мења и гласи: 

„Обавеза на рад осуђених лица 
Члан 54 

(1) Лица способна за рад која су осуђена на ка-
Бну строгог затвора или затвора упослиће се у ка -
знено-поправним установама на корисним радовима. 

(2) Осуђеним лицима се одређује врста посла 
према њиховим физичким и душевним способно-
сти!^, према могућностима које постоје у казнено-
поправној установи и п^ема потребама дисциплине. 
У овим границама водиће се рачуна о жељи осу-
ђених да раде одређену врсту посла. 

(3) Редовно радно време не може трајати дуже 
од осам часова дневно." 

Члан 30 
Члан 55 мења се и ^ласи: 

„Права лица осуђених на казну строгог затвора 
и затвора 

Члан 55 
(1) Лицима осуђеним на казну строгог затвора и 

затвора обезбеђује се: 
накнада за ^ад према посебним прописима; ) 
осмочасовни непрекидни одмор у времену од 

двадесетчетири сата; 
један дан одмора у недељи; 
непрекидан одмор најмање четрнаест дана у 

току једне године; 
бесплатна здравствена заштита; 
право на социјално осигурање у случају не-

среће на послу или професионалне болести; 
право на дописивање, примање посета и -по-

шиљки. 
(2) Право на одмор у току године имају осуђе-

ници после једанаест месеци непрекидног рада у 
казпено-поправној установи. 

(3) Лица осуђена на казну затвора имају шира 
права у погледу дописивања, примања посета и по-
шиљки него лица осуђена на казну - строгог за-
твора." 

Члан 31 
После члана 55 додаје се нов члан 55а који 

гласи: 
„Обустава вршења права за време издржавања 

казне 
Члан 55а 

(1) Лица осуђена на казну строгог затвора или 
затвора за време издржавања казне не могу вр-
шити -бирачко право, нити могу вршити изборне 
функције у државним органима, органима дру-
штвеног управљања, у привредним и друштвеним 
организацијама. 

(2) Посебни прописи одређују у којим се слу-
чајевима за време издржавања казне строгог за-
твора или затвора обуставља ју пензија, инвалид-
н и м , плата и друга примања из радног односа." 

Члан 32 
Члан 56 мења се и гласи: 

„Условни отпуст 
Члан 56 

(1) Осуђени који је издржао половину казне 
строгог затвора или затвора може се отпустити са 
издржавања казне под условом да до истека вре-
мена за које је изречена казна не учини кривично 
дело. 

(2) Осуђени се може условно отпустити ако се 
у току издржавања казне тако поправио да се мо-
ж е са основом очекивати да ће се на слободи добро 
владати, а нарочито да неће вршити кривична дела. 
При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити 
узеће се у обз"ир његово владање за време издр-
жавања казне, извршавање радних обавеза с об-
зиром на његову радну способност и друге околно-
сти које показују да је постигнута сврха кажња-
вања. 
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(3) Изузетно може се условно отпустити и осу-
ђени који је издржао само трећину казне строгог 
затвора или затвора ако постоје услови из става 2 
овог члана и ако посебне околности које се односе 
на личност осуђеног очигледно показују да је по-
стигнута сврха кажњавања." 

Члан 33 
Члан 57 мења се и гласи: 

„Опозивање условног отпуста 
Члан 57 

(1) Суд ће опозвати условни отпуст ако осуђени 
док је на условном отпусту учини једно или више 
кривичних дела за које је изречена казна строгог 
затвора или безусловно казна затвора преко једне 
године. 

(2) Суд може опозвати условни отпуст ако у-
словно отпуштени учини једно или више кривич-
них дела за које је изречена безусловно казна за-
твора до једне године. При оцени да ли ће опозвати 
условни отпуст суд ће нарочито узети у обзир срод-
ност учињених кривичних дела, њихов значај, по-
буде из којих су учињена и друге околности које 
указују на оправданост опозивања условног от-
пуста. 

(3) Кад суд опозове условни отпуст изрећи, ће 
казну применом одредаба чл. 46 и 47 став 2 овог 

^законика узимајући раније изречену казну као већ 
утврђену. Део казне коју је осуђени издржао по 
ранијој осуди урачунава се у нову казну, а време 
проведено на условном отпусту не урачунава се. 

(4) Одредбе ст. 1 до 3 овог члана примениће се 
и к?д се условно отпуштеном суди за дело које 
је учинио пре Лего што је условно отпуштен. 

(5) Ако условно отпуштени буде осуђен безу-
словно на казну затвора до једне године, а суд не 
опозове условни отпуст, продужује се условни от-
пуст за време које је осуђени провео на издржа-
вању казне затвора." 

Члан 34 
У члану 59 став 2 уместо речи „сваке започете 

две стотине" стављају се речи „сваких започетих 
пет стотина". 

Члан 35 
Члан 61 став 4 мења се и гласи: 
„(4) Ако је осуђени у заводу провео мање вре-

мена него што износи изречена казна, остатак казне 
издржаће у казнено-поправној установи, али суд 
може одредити да се осушени, пусти на слободу под 
условом да до истека времена за које је изречена 
казна не учини дело које повлачи опозивање услов-
ног отпуста (члан 57). При одлучивању о условном 
отпусту суд ће нарочито узети у обзир успех лече-
ња, здравствено стање осуђеног, време проведено у 
заводу и остатак казне коју треба осуђени да из-
држи." 

Члан 36 
После члана 61 додају се нови чл. 61а, 616 и 

61Б који гласе: 
„Обавезно лечење алкохоличара и наркомана 

Члан 61а 
(1) Суд може одредити да се подвргне обавезном 

лечењу учинилац који се одао уживању а-лкохола 
или опојних дрога и због тога је учинио кривично 
дело, а постоји опасност да ће поново вршити кри-
вична дела. 

(2) Обавезно лечење врши се у казнено-поправ-
ној установи ил"и у заводу за чување и лечење. 
Време проведено у заводу За чување м лечење ра-
куна ов у казну. 

(3) При изрицању условне осуде суд може учи-
ниоцу наложити лечење у здравственој установи 
или амбулантно лечење, е тим Да ће се условна 
осуда опозвати ако учинилац не испуњава ову 
обавезу. 

Забрана бављења одређеним занимањем 
Члан 616 

(1) Суд може учиниоцу кривичног дела забра-
нити вршење одређеног позива, самосталне делат-
ности или неке дужности која је везана за само-
стално располагање или руковање друштвеном "имо-
вином или чување ове имовине. 

(2) Ову меру суЦ може изрећи кад је учинилац 
злоупотребио свој позив, самосталну делатност или 
одређену дужност ради извршења кривичног дела 
или ако се основано може сматрати да би његово 
даље бављење таквим занимањем било опасно. 

(3) Ова мера може се изрећи за време од једне 
до десет година. 

(4) Лице поема коме је ова мера изречена не 
може се бавити одређеним занимањем од дана пра-
воснажности пресуде. Време трајања ове мере ра-
чуна се од дана кад је казна строгог затвора или 
затвора издржана или опроштена а у случају изри-
цања условне осуде или новчане казне од дана 
пра ^оснажности пресуде. 

Одузимаше возачке дозволе 
Члан 61в 

(1) Учиниоцу кривичног дела угрожавања јав-
ног саобраћаја суд може одузети возачку дозволу 
за моторно возило, а ако учинилац нема такву до-
зволу може изрећи забрану њеног издавања. 

(2) Ову меру суд може изрећи ако нађе да окол-
ности под којима је дело извршено или раније 
кршење саобраћајних прописа од стране учиниоца 
показују да је опасно да он има возачку дозволу. 
При одлучивању да ли ће изрећи ову меру суд ће 
узети у обзир и то да ли је учинилац возач мотор-
ног возила по занимању. 

(3) Одузимање или забрана издавања возачке 
дозволе може се изрећи за време од једне до пет 
година. Ово време рачуна се од дана кад је главна 
казна издржана или опроштена, а у случају изри-
цања новчане казне, условне осуде или судске, опо-
мене од дана правоснажности судске одлуке. Ва-
жност возачке дозволе у сваком случају престаје 
даном правоснажности судске одлуке. 

(4) Лицу које има страну возачку дозволу уме-
сто одузимања возачке дозволе може се изрећи за-
брана њеног коришћења ла територији Југославије." 

Члан 37 
Члан 62 став 1 мења се и гласи: 
„(1) Предмети који су употребљени или били на-

мењени за извршење кривичног дела или који су 
настали извршењем кривичног дела могу се одузети, 
ако су својина учиниоца." 

Члан Зв 
После члана 62 додаје се нов члан 62а који 

гласи: 
„Одузимаше имовинске користи 

Члан 62а 
(1) Новац, предмети од вредности и свака имо-

винска корист која је постигнута извршењем кри-
вичног дела одузеће се од учиниоца. Ако ово оду-
зимање није могуће, учинилац ће се обавезати да 
плати новчани износ који одговара постигнутој имо-
винској користи. 

(2) Ако је оштећеном у кривичном поступку 
досуђен имовинскојавгаи захтев, суд ће изрећи оду-
зимање имовинске користи само уколико та корист 
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прелази досуђени имовинскоправни захтев оште-
ћеног. 

(3) Оштећени који је у кривичном поступку у 
погледу свог имовинскоправног захтева упућен на 
парницу може тражити да се намири из износа оду-
зете вредности или наплаћеног износа, ако покрене 
парницу у року од шест месеци од правоснажности 
одлуке којом је упућен на парницу и ако у року од 
три месеца од правоснажности одлуке којом је утвр-
ђен његов захтев затражи намирење из одузете 
вредности односно наплаћеног износа. 

(4) Оштећени који није пријавио имовинско-
правии захтев у кривичном поступку може тражити 
намирење из одузете вредности односно наплаћеног 
износа ако покрене парницу ради утврђења свог 
захтева у року од шест месеци од сазнања за пре-
суду којом се одузима имовинска корист и ако у 
року од три месеца од правоснажности одлуке ко-
јом је утврђен његов захтев затражи намирење из 
одузете вредности односно наплаћеног износа. 

(5) Ако је кривичним делом службеног или од-
говорног лица постигнута имовинска корист за уста-
нову или привредну или друштвену организацију, 
ова корист одузеће се од те установе односно орга-
низације." 

Члан 39 
У члану 63 врше се ове измене: 
У ставу 2 уместо речи „десет" ставља се реч 

^пет". 
У ставу 3 после речи „издржава" брише се за-

вета и реч „застарела". 
Члан 40 

После члана 63 додаје се нов члан 63а који 
власи: 

„Примена мера безбедности 
Члан 63а 

(1) Учиниоцима кривичних дела може се изрећи 
истовремено више мера безбедности, кад постоје 
услови за њихову примену по овом законику. 

(2) Мере безбедности прописане овим закоником 
могу се применити и кад нису биле прописане у 
време извршења кривичног дела. 

(3) Мере безбедности обавезног лечења алкохо-
лкчара х наркомана, забране бављења одређеним 
занимањем и протериван^ мз земље могу се приме-
нити само ако је суд учиниоца истовремено осудио 
ка казну. 

(4) Мере безбедности забране бављења одређе-
ним занимањем х одузимања возачке дозволе суд 
може из оправданих разлога обуставити по протеку 
три године ,њихове примене." 

Члан 41 
Глава шеста мења се и гласи: 

ГЛАВА ШЕСТА 
ОДРЕДБЕ О ВАСПИТНИМ И КАЗНЕНИМ МЕРА-

МА ЗА МАЛОЛЕТНИК^ 

1. Опште одредбе 
Одредбе же је се примењују према малолетницима 

Члан 64 
Према малолетним учиниоцима кривичних дела 

кркмењиваће се одредбе ове главе, а остале одредбе 
(мог законика уколико у овој глави није друкчије 
^дописано. 

Мере према деци 
Члан 86 

(1) Малолетник који у време извршења кри вич-
ем1 дела није нав решио четрн-аест родина (дете) не 
може се казнити ниши се према њему мену пргоде-

нити васпитне мере или мере безбедности прописане 
овим закоником. 

(2) Према таквом учиниоцу орган старатељства 
предузеће потребне мере у оквиру својих овлашћења. 

Мере према малолетницима 
Члан 66 

(1) Малолетник који је у време извршења кри-
вичног дела навршио четрнаест а није навршио 
шеснаест година (млађи малолетник) не може се ка-
знити већ се према њему изричу васпитне мере. 

(2) Малолетник који је у време извршења кри-
вичног дела на.вршио шеснаест а није навршио 
осамнаест година (старији малолетник) могу се из-
рећи васпитне мере, а под условима прописаним 
овим закоником такав малолетник може се казнити, . 
али само посебном казном за малолетнике (мало-
летнички затвор). 

(3) Мере безбедности могу се применити и према 
млађим и према старијим малолетницима. 
Дејство васпитних мера и малолетпичког затвора 

Члан 67 
(1) Васпитне мере и малолетничиси затвор не по-

влаче правне последице из члана 37а став 1 тач. 5 
до 7 ово-г законика. 

(2) Одредбе члана 55а овог законика примењују 
се и на лица која издржавају меру упућивања у 
васпитно-поцравни дом или казну малолетничхсхг^ 
затвора. 

(3) Подаци о васпитним мерама и ма ло л етнич-
ком затвору могу се доставити само суду, јавном 
тужиоштву, органима унутрашњих послова, органу 
старатељстза и установама које се баве заштитом 
ма лол етника. 

2. Васпитне мере 
Сврха васпитних мера 

Члан 6в 
Сврха је васпитних мера да се пружањем за-

штите, помоћи и надзора малолетним учиниоцима 
кривичних дела обезбеди њихово васпитање, по-
прављање и правилан развитак, а кад је то потреб-
но и да се спрече у вршењу кривичних дела. 

Врсте васпитних мера 
Члан 69 

Малолетним учиниоцима кривичних дела моту 
се изрећи ове васпитне мере: 

дисциплинске мере: укор или упућивање у ди-
сциплински центар за малолетнике; 

мере појачаног надзора: од стране родитеља или 
стараоца, у другој породици или од стране органа 
стар атељ ств а; 

за в од оке мере: упућивање у васпитну установу, 
у ваопитно-поправни дом или у установу за дефект-
но малолетник. 

Избор васпитне мере 
- Ф Члан 70 

(1) При избору васпитне мере суд ће узети у 
обзир узраст ма ло л етника, степен његове душевне 
развијености, његова психичка својства^ његове 
склоности, побуде из којих је дело учинио, досада-
шње васпитање, средину и прилике у којима је ж и -
вео, тежину дела, да ли је према њему раније била 
изречена васпитна мера или казна к еве друге 
околности које мону бити ед утицаја за изрицање 
оне мере којом ће ое најбоље постићи сврха васпит-
них мера. 

(2) Дисциплинске мере изрећи ће ее малолет-
нтаку према коме шије потребно предузети трајније 
мере васпитања или поправљања, а нарочито мео је 
учинио кривично дело из непЈромжпљеВЈости или лак 
комисл ености. 
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(3) Мере појачаног надзора изрећи ће се ако је 
потребно према малолетнику предузети трајније ме-
ре васпитања или поправљања, а није потребно 
његово потпуно одвајање из досадашње средине. 

(4) Заводске мере изрећи ће се м а л о л е т н и к ако 
је према њему потребно предузети трајније 
васпитања или поправљања и његово потпуно од-
вајање из досадашње средине. 

- Укор 
Члан 71 

(1) Укор се изриче ако је довољно да се мало-
летник због учињеног кривичног дела само прекори. 

(2) При Изрицању укора указаће се малолет-
н и ^ на штетност његовог поступка' и предочиће 
му се да у случају поновног извршења кривичног 
дела може према њему бити изречена оштрија мера. 
Упућивање у дисциплински центар за малолетник 

Члан 72 
(1) Суд ће упутити малолетник^ у дисциплни-

ски центар за малолетник кад је потребно да се 
одговарајућим краткотрајног мерама изврши ути-
цај на његову личност и владање. 

(2) Малолетним коме је изречена ова мера суд 
може упутити у ди сципл ин ски центар: 

на одређени бфој сати у празничне дане, и то 
највише четири узастопна празнична дана; 

на одређени број сати у току дана, али најдуже 
месец дана; 

на непрекидни боравак за одређени број дана, 
али не дуже од двадесет дана. 

(3) При изрицању ове мере водиће се рачуна да 
услед њеног извршења малолетник не изостане у 
редовној настави. 

(4) У дисциплинском центру упослиће се мало-
летник на корисним радовима који одговарају ње-
говом узрасту. 

(5) Кад изрекне упућивање у дисциплина ки 
центар за малолетнике суд може одредити да се по 
извршењу ове мере малолетник стави под појачани 
надзор органа старатељства. 

Појачан надзор од стране родитеља или стараоца 
Чд^н 73 

(1) Меру појачаног надзора од стране родитеља 
или стараоца суд ће изрећи ако су родитељи одно-
сно старалац пропустили да врше надзор над мало-
летником а у могућности су да овакав надзор врше. 

(2) Кад суд изрекне ову меру може родитељу 
или стараоцу дати потребна упутства и наложити 
им одређене дужности у погледу мера које треба 
предузети за васпитање малолетник и за откла-
њање штетних утицаја на њега. 

(3) При изрицању ове мере суд може одредити 
да орган старатељ ств а проверава њено извршење и 
указује помоћ родитељу или стараоцу. Суд ће нак-
надно одлучити о престанку овог провераван^ 
с тим да оно не може трајати мање од једне ки ду- ' 
же од три године. 

Појачан надзор у другој породици 
Члан 74 

(1) Ако родитељи односно старалац малолетника 
нису у могућности да над њим врше надзор или 
ако се од њих не може то са основом очекивати, 
малолетник ће се предати другој породици која је 
вољна да га прими и која има могућности да над 
њим врши појачан надзор. 

(2) Извршење ове мере обуставиће се кад роди-
тељи односно старалац малолетника стекну могућ-
ност да над њим врше појачан надзор или кад пре-
ма резултату превабпитавања престане потреба за 
појачаним надзором, 

(3) При изрица-њу ове мере суд ће одредите да 
за време њеног трајања орган старатељства про-
верава њено извршење х указује потребну помоћ 
породици којој је малолетник: предат. 

Појачан надзор органа старатељства 
Члан 75 

(1) Ако родитељи односно старалац нису у мо-
гућности да врше појачан надзор над малолетни-! 
ком, а не постоје ни услови за предају малолетник^ 
другој породици ради вршења оваквог надзора, ма-
лолетник ће се ставити под надзор органа стара-
тељства. г 

(2) Суд ће накнадно одлучити о престанку ове 
мере, с тим да њено трајање не може бити краће од 
једне ни дуже од три године. За време трајања ове 
мере малолетник и даље остаје да живи код својих 
родитеља, или других лица која га издржавају, а 
појачани надзор над њим врши одређени службе-
ник органа старатељства. 

(3) Одређени службеник органа старатељства 
брине се о школовању ма дол етника, његовом запо-
слењу, одважн,у из средине која на њезф штетно 
утиче, потребном лечењу и сређивању прилика У 
којима живи. 

Упућивање у васпитну установу 
Члан 76 

(1) Суд ће упутити у васпитну установу малом 
летника над којим треба обезбедити вршење стал-
ног надзора од стране стручних васпитача у оен 
пггој установи за васпитање малолетника. 

(2) У васпитној установи малолетник остаје нај-
мање шест месеци а највише три године. При изрих 
цању ове мере суд неће одредити њено трајање^ 
већ ће о томе накнадно одлучити (члан 79 став 2)Ј 

Упућивање у васпитно-поправни дом 
Члан 77 

(1) Малолетник- према коме треба применити 
појачане мере поправљања суд ће упутити у ва-
спитно-ооправни дом за малолетне учиниоце кри-
вичних дела. / 

(2) При одлучивању да ли ће изрећи ову меру 
суд ће 'посебно узети у обзир - тежину и природу 
учињеног дела и околност да ли су према малолет-
нтгку раније биле изречене васпитне или казнене 
мере. 

(3) У ваепитно-попраеном дому малолетник 
остаје најмање једну а највише пет година. Прм 
изрицању ове мере суд неће одредити њено тра-
јање, већ ће о томе накнадно одлучити (члан 79 
став 2). 
Упућивање у установу за дефектне малолетним 

Члан 78 
(1) Према дефектним малолетницима (глувим 

слепи, глувонеми и сл.) суд може уместо упућива-
ња у васпитну установу или васпитно-порраамш 
дом изрећи меру упућивања у установу за дефектна 
малолетнике. 

(2) Ова мера изрећи ће се уместо мере безбед-
ности упућивања у завод за чување и лечена 
(члан 61), ако се у одређеној установи за дефектне 
мал ол етнике може обезбедити чување и лечење х 
тиме постићи сврха ове мере безбедности. 

(3) Малолетник остаје у установи за дефектна 
мал ол етнике док је то потребно ради његовог ле-
чења или оспособљавања, али кад малолетник по-
стане пунолетан поново ће се испитати потреба 
његовог даљег задржавања у овој установи. 

Обустава извршења и измена одлуке о 
васпитним мерама 

Члан 79 " 
(1) Кад се после доношења одлуке којом је 

изречена мера појачаног надзора или заводска мера 
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појаве околности којих није било у време доно-
шења одлуке или се за њих није знало, а оне 
би биле од утицаја на доношење одлуке, извршење 
изречене мере може се обуставити или се изречена 
мера може заменити другом мером појачаног над-
зора или заводском мером. 

(2) Ван случајева из става 1 овог члана, уко-
лико за поједине мере није што друго предвиђено, 
мера појачаног надзора или заводска мера може 
се, с обзиром на постигнути успех преваспитавања, 
обуставити од извршења, а може се заменити дру-
гом таквом мером којом ће се боље постићи сврха 
васпитних мера. У погледу заводских мера обу-
стављање од извршења или замењивање другом 
мером вршиће се уз следећа ограничења: 

1) мера упућивања у васпитну установу пре 
истека рока од шест месеци не може се обуставити 
од извршења, а до истека овог рока може се за-
мените само упућивањем малолетник у васпитно-
поправни дом или васпитну установу за дефектне 
малолетнике; 

2) мера упућивања у васпитно-поправни дом 
пре истека рока од једне године не може се обуста-
вити од извршења, а до истека овог рока може се 
заменити само упућивањем малолетник у установу 
за дефектно малолетнике. 

Поновно одлучивање о васпитним мерама 
Члан 79а 

(1) Ако је од правоснажности одлуке којом је 
изречена мера појачаног надзора или заводска мера 
протекло више од две године, а извршен,е није 
започето, суд ће поново одлучити о потреби из-
вршења изречене мере. Притом суд може одлучити 
да се раније изречена мера изврши, не изврши или 
да се замени неком другом мером. 

(2) Мера упућивања у дисциплински центар 
за малолетник^ неће се извршити ако је протекло 
више бд шест месеци од правоснажности одлуке ко-
јом је ова мера изречена, а њено извршење није 
започето. 

Изрицање васпитне мере за кривична дела 
у стицају 
Члан 796 

(1) Ако је малолетник учинио више кривичних 
дела у стицају, суд ће при избору васпитних мера 
предвиђених овим закоником јединствено ценити 
сва та дела, не одређујући за свако посебну меру. 

(2) Овако ће суд поступити и у случају ако се 
после изречене васпитне мере утврди да је мало-
летник пре или после њеног изрицања учинио неко 
кривично дело. 

3. Кажњавање старијих малолетник 
Услови за изрицање казне 

Члан 79в 
(1) Казнити се може само старији малолетник 

који је у време извршења кривичног дела према 
својој душевној развијености могао схватити значај 
свог дела и у п р а в и т и својим поступцима и код 
кога постоје остали услови за кривичну одговор-
ност по одредбама овог законика (чл. 6 и 7). 

(2) Кривично одговорном старијем м а л о л е т н и ^ 
суд може изрећи казну ако је учинио кривично 
дело за које је законом прописана казна тежа од 
пет година строгог затвора, а због тешких после-
дица дела и високог степена кривичне одговорности 
не би било оправдано применити васпитне мере. 

Малолетнички затвор 
Члан 79г 

(1) Казна малолетничког затвора не може бити 
краћа од једне ни дужа од десет година к изриче 
се на пуне године или ва пола године, 
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(2) Извршење ове казне не може се одложити 
ва основу члана 48 овог законика. 

Одмеравање казне 
Члан 79д 

(1) При одмеравању казне старијем м а л о л е т н и к 
суд ће узети у обзир све околности које утичу да 
казна буде већа или мања (члан 38) имајући по-
себно у виду степен душевне развијености мало-
л е т н и к и време које је потребно за његово ва-
спитање, поправљање и стручно усавршавање. 

(2) Суд не може старијем малолетнику за одре-
ђено кривично дело изрећи казну малолетничког 
затвора у трајању дужем од прописане казне стро-
гог затвора за то дело, али суд није везан за нај -
мању меру прописане казне за одређено дело. 

(3) Ако старији малолетник учини више кри-
вичних дела у стицају и за свако дело заслужи 
казну малолетничког затвору, суд ће одмерити ка-
зну по слободној оцени, у оквиру највеће законске 
мере казне малолетничког затвора. Ако суд т ђ е 
да би за неко кривично дело у стицају треби то 
старијег малолетника казнити а да би за друга 
кривична дела требало изрећи васпитне мере, за 
сва дела у стицају изрећи ће само казну малолет-
ничког затвора. 

(4) Овако ће суд поступити и у случају ако се 
после изречене казне утврди да је малолетник, пре 
или после њеног изрицања, учинио неко кривично 
дело. 

Извршење казне малолетничког затвора 
Члан 79ђ 

(1) Казну малолетничког затвора старији мало-
л е т н и ^ издржавају у посебним казнено-поправним 
домовима у , којима могу остати до навршене два-
десеттреће године. Ако до тада не буду издржали 
казну, упутиће се у казнено-поправну установу у 
којој пунолетна лица издржавају казну. Изузетно 
у казнено-поправном дому за малолетник може 
остати и лице које је навршило двадесеттри године, 
али само ако је то потребно ради завршетка ње-
говог школовања или стручног оспособљавања. 

(2) Избор посла за осуђене малолетник врши 
се према њиховим способностима и склоностима за 
одређену врсту посла а у складу са могућностима 
које постоје у казнено-поцравном дому. 

(3) Радно време осуђених малолетник одређује 
се тако да им се омогући школовање и стручно 
оспособљавање и да им остане довољно времена за 
физичко васпитање и разоноду. 

(4) Осуђени се може условно отпустити ако је 
издржао трећину казне, али не пре ^неЊ што је 
провео једну годину у казнено-поправном дому. За 
време условног отпуста суд мсЈже одредити меру" 
појачаног надзора од стране органа старатељства. 
За Опозивање условног отпуста примењиваће се 
сходно одредбе члана 57 овог законика. 
Престанак васпитне мере услед изрицања казне 

малолетничког затвора' 

Члан 79е ^ 
Ако за време трајања васпитне мере суд казни 

старијег мал ол етника казном малолетничког затвора, 
васпитна мера престаје кад малолетник започне 
издржавање ове казне. 

Застарелог извршења малолетничког затвора 
Члан 79ж 

Казна малолетничког затвора не може се из-
вршити ако је протекло: 

1) десет година од осуде на казну затвора преко 
лет година; 

2) пет Једина од осуде на казну затвора преко 
две године; 
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3) две године од осуде ва казну затвора до д м 
године. 

4. Изрицање васпитних мера к малолетнич-
ког затвора пунолетним лицима 

Суђење пунолетном лицу за кривично дело које је 
учинило као млађи малолетник 

Члан 79з 
(1) Пунолетном лицу се може судити за кри-

вично дело које је учинило као млађи малолетник 
само ако није навршило двадесетједну годину и 
ако је за учињено дело прописана казна тежа од 
пет година строгог затвора. Оваквом лицу се може 
изрећи само мера упућивања у васпитно-поправни 
дом. 

(2) При оцени да ли ће ову меру изрећи суд 
ће узети у обзир све околности случаја, а нарочито 
тежину учињеног дела, време које је протекло ОД 
његовог извршења, владање учиниоца и сврху ове 
васпитне мере. 

(3) У васпитно-поправном дому пунолетно лице 
може остати најдуже до навршене двадеоеттреће 
године. 
Суђење пунолетном лицу за кривично дело које је 

учинило као старији малолетник 
Члан 79и 

(1) Кад се суди пунолетном лицу за кривично 
дело које је учинило као старији малолетник, суд 
може изрећи меру упућивања у васпитно-поправни 
дом или под условима из члана 79в овог законика 
казну малолетничког затвора. 

(2) При оцени да ли ће изрећи једну од мера 
из става 1 овог члана, односно коју ће од ових 
мера изрећи суд ће "узети у обзир све околности 
случаја, а нарочито тежину учињеног дела, време 
које је протекло од његовог извршења, владање 
учиниоца, као и сврху коју треба постићи овим 
мерама. 

(3) Мера упућивања у васпитно-поправни дом 
може се изрећи само учиниоцу који у време суђена 
није навршио двадесетједну годину. У ва снити о-
поправном дому он може остати најдуже до навр-
шене двадесеттреће године. 

(4) Одредба члана 79ђ став 1 овог законика 
примениће се и на пунолетна лица којима је из-
речена казна м ал ол етничког затвора. 

Васпитне мере за млађа пунолетна лица 
Члан 79ј 

(1) Васпитне мере појачаног надзора од стране 
органа старатељ ства и упућивања у васпитно-по-
правни дрм могу се изузетно изрећи и пунолетном 
учиниоцу кривичног дела који у време суђења није 
навршио двадесет једну годину и чија душевна ра-
звиј еност одговара развијености малолетник^. 

(2) Ове мере изричу се пунолетном учиниоцу под 
истим условима као и малолетику , с тим да пу-
нолетно лиде може ,остати у васпитно-поправном 
дому најдуже до навршене двадесеттреће године. 

(3) Пунолетном учиниоцу кривичног дела који 
у време суђења није навршио двадесетједну годину 
суд може, без обзира ва степен његове душевне 
развијености, уз условну осуду изрећи и меру по-
јачаног надзора од стране органа старатељства. У 
таквом случају суд може опозвати условну осуду 
и кад условно осуђени не испуњава дужности у вези 
са применом ове мере. 

Дејство казне на васпитне мере 
Члан 79к 

Ако за време трајања васпитне мере суд изрек-
не пунолетном лицу карну малолетничког затвора, 
затвора најмање годину дана или строгог затвора^ 

васпитна мера престаје када ово лице започне м и 
државање казне. Ако је изречена казна затвора % 
краћем трајању, суд ће у пресуди одлучити да лс 
ће се по издржаној казни наставити извршење м н 
елитне мере или ће ое та мера укинути." 

Члан 42 Ј 
У члану 80 став 1 врше се ове измене: 
У тачки 1 после речи „смртна казна" ставља еа 

тачка и запета, а остатак текста се брише. 
У тачки 2 уместо речи „дужа од" ставља еа 

реч „преко". 
У тачки 3 уместо речи „од пет до десет" став-

љају се речи „преко пет". 
Тач. 4 ^ 5 мењају се и гласе: 
„4) пет година од извршења кривичног дежа аа 

које се по закону може изрећи казна строгог за-
твора до пет година; 

5) три године од извршења кривичног1 дела за 
које се по закону може изрећи казна затвора ирсаЕ 
једне године;". 

Додаје се нова тачка 6 која гласи: 
„6) две године од извршења кривичног дела аа 

које се по закону може изрећи казна затвора да 
једне године или Новчана казна." 

Члан 43 
У члану 82 врше се ове измене: 
У тачки 1 уместо речи „у доживотном трајању?8 

стављају се речи „у^ трајању од двадесет годинаД 
У тачки 2 уместо речи „дужу од" ставља се р м 

„преко". 
У тачки 3 уместо речи „од пет до десет" став-

љају се речи „преко пет". 
Тач. 4 и 5 мењају се и гласе: 
„4) пет година од осуде на казну строгог 

твора до пет година; 
5) три године од осуде на казну затвора прека 

једне године;". 
Додаје се нова тачка 6 која гласи: 
„6) две године од осуде на казну затвора јш 

једне године или на новчану казну." 

Члан 44 
После члана 82 додаје се нов члан 82а који 

гласи: 
„Застарелост извршења споредних казни и мера 

безбедности 
Члан 82а 

(1) Застарелог извршења казне конфискација 
имовине настаје кад протекне десет година од дана 
правоснажности пресуде којом је та казна изречена. 

(2) Застарелог извршења новчане као споредна 
казне настаје кад протекне две године од дана 
правоснажности пресуде којом је та казна изре-
чена. 

(3) Застарелог извршења мера безбедности 
одузимања предмета и одузимања имовинске ко-
ристи настаје кад протекне пет година од дана 
правоснажности одлуке којом су тб мере изречена^ 

(4) Застарелог мере безбедности забране бав- у 
љења одређеним занимањем настаје кад протекла 
време за које је та мера изречена." 

Члан 45 
У члану 83 додаје се нов став 6 који гласи: 
„(6) Одредбе претходних ставова сходно се при-

мењују и на застарелог извршења мера безбед-
ности.л 

Члан 46 
.Члан 86 мења се и гласи: 
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„Дејство амнестије и помиловања на права трећих 
1 лица 

Члан 86 
Давањем амнестије или помиловања не дира се 

у права трећих лица која се заснивају на осуди." 

Члан 47 
Трећи одељак у седмој глави мења се и гласи: 

„З, Рехабилитација и брисање осуде 
Рехабилитација 

Члан 87 
(1) По отпуштању са издржавања казни строгог 

затвора и затвора осуђена лица уживају ота права 
к могу стицати ова права осим оних која еу им 
ограничена услед правних последица осуде (члан 
У7а). 

(2) Уколико у посебном закону шије друкчије 
предвиђено, суд може, ва молбу осуђеног, по про-
теку три године од издржане, застареле или 
опроштене казне, одредити да престану правне по-
следице осуде из члана 37а став 1 тач. 5 до 7 овог 
законика, ако нађе да је осуђени својим владањем 
те заслужио и да је према својим могућностима 
накнадно штету проузроковану кривичним делом и 
повратио имовинску корист. 

(ЗД Престанком правних последица осуде не 
дира се у права трећих лица која ое заснивају на 
осуди. 

Брисање осуде 
Члан 86 

(1) Осуда на казну затвора, строгог затвора до 
трк године, малолетничког затвора или на новчану 
казну брише се из казнене евиденције, ако осуђени 
у року од пет година од дана издржане, опроштене 
клм застареле казне не учини ново кривично дело. 

ДО Лицу воје је било више пута осуђивано на 
о м казне брисаће се раније осуде ако у року од 
нет година од кад је последња казна издржане, 
опроштена или застарела не учини ново кривично 
дело. 

(3) Лицу које је било осуђено на казну строгог 
затвора преко три године неће се брисати доцније 
осуде. 

(4) Условна осуда брише се из казнене евиден-
ције после једне године од кад је протекло време 
за које је извршење казне било одложено. 

Подаци из казнене евиденције " 
Члан 89 

(1) Подаци из казнене евиденције даће се суду, 
Јавном тужиоштву или органима унутрашњих по-
слова на њихов захтев а осталим државним орга-
нима, установама, привредним и друштвеним орга-
низацијама могу ее дати само ако за то постоје 
оправдани разлози. 

(2) Ако су подаци из казнене евиденције по-
требни као доказ за стицање права на вршење од-
ређених дужности или за стицање неког доугог 
права, ови подаци даће се на захтев заинтересова-
не? лица или лица које оно на тб овласти. 

(3) Подаци о брисаној осуди (члан 88) и суд-
ској опомени могу се дати само суду, јавном тужи-
сштву или , органима унутрашњих послова у вези 
кривичног поступка који се води против лица чија 
јо ранија осуда брисана односно коме Је изречена 
судска опомена. 

(4) Изузетно подаци о брисаној осуди могу се 
дати и државном органу/ установи, привредној и 
друштвеној организацији, ако се ови подаци траже 
у вези са правним последицама осуде из члана 37а 
став 1 тач. 5 до 7 овог законика, а подносилац за-
хтева има оправдан интерес да прибави ове по-
датке. -

Члан 48 
У члану 91 врше се ове измене: 
Став 2 мења се и гласи: 
„(2) Кривични закон Југославије примениће се 

и на сваког ко учини кривично дело на домаћем 
броду без обзира где се налази у време извршења 
дела." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Кривични закон Југославије примениће се 

и на оваког ко учини кривично дело на домаће^ 
цивилном ваздухоплову док је у лету или на дома-
ћем војном ваздухоолову без обзира где су се на-
лазили у време извршења дела." 

Члан 49 
У члану 95 врше се ове измене: 
Наслов члана мења се и гласи: „Посебни усло-

ви за гоњевве". 
Додаје ос ков став 1 који гласи: 
Л ) Ако Је у случајевима из члана 91 ст. -1 до 3 

свог законика покренут или довршен кривични 
поступак у страној држави, гоњење у Југославен 
предузеће се само по одобрењу Савезног јавног ту-
жиоца," 

Досадашњи став 1 постаје став 2. 
У досадашњем ставу З, који постаје став З, 

друга реченица мења се н гласи: „Ако се у сл уча-, 
јевима из чл. 93 и 94 став 1 овса законика ио за-
кону земље у којој Јс дело учињено за то кривично 
дело не кажњава, гоњење ће се предузети само по 
одобрењу Савезног јавног тужиоца." 

Члан 50 
У члану 99 врше се ове измене: 
От. 1, 2 и 3 мењају се и гласе: 
„(1) Службено лице у смислу овот законика 

може бити: а) јавни службеник и лиде ао је је по-
себним прописима изједначено са јавним Службе-
ником; б) изабрано лице у цретставничким орга-
нима власти или именовано дице у извршним и 
другим органима претставничких тела (савети, ко-
мисије); в) лице које врши одређене службене ду-
жности на основу овлашћења датог законом или 
другим прописима донесеним на основу закона. 
Службеним лицем сматра се и војно лице када се 
ради о кривичним делима код којих је као извр-
шилац означено службено лице а која нису пред-
виђена у глави о кривичним делима против оружа-
них снага. 

(2) Војно лице у смислу овог законика може 
бити: а) војник на отслужењу војног рока; б) пи-
томац војне школе; в) активни подофицир, офи-
цир или војни службеник; г) лице из резервног 
састава док се као војни обвезник налази на војној 
дужности; д) грађанско лице које врши одређену 
војну дужност; ђ) службеник Народне милиције 
или стражар у казнено-погцравној установи ако 
учини кривично дело против оружаних снага. 

(3) Одговорно лице у привредној или друштвеној 
организацији или органу друштвеног управљања у 
смислу овог законика може бити лице коме је по-
верен одређени круг послова који се односе 
нд управљање или пословање друштвеном имови-
ном или на процес производње у проивводним 
предузећима." 

Додаје се нов став 4 који гласи: 
„(4) Кад Је као извршилац одређених кривичних 

дела означено службено лице, војно лице или одго-
ворно лице у привредној или друштвеној органи-
зацији или органу друштвеног управљања, лица 
наведена у ст. 1 до 3 овог члана могу бити извр-
шиоци тих дела, уколико из обележја појединог 
дела или из појединог прописа не произилази да 
извршилац може бити само неко од тих лица." 
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Досадашњи став 4 постаје став 5. 
Досадашњи став 5 постаје став 6, мења се п 

гласи: 
„(6) Као друштвена имовина у смислу овог за-

коника сматра се имовина која је поверена држав-
ном органу или установи, привредној или друштве-
ној организацији или се код њих налази по неком 
законском основу." 

Досадашњи ст. 6 до 10 постају ст. 7 до 11. 

В. И З М Е Н Е И Д О П У Н Е У П О С Е Б Н О М 
Д Е Л У 

Члан 51 
У члану 100 уместо речи „казниће се строгим 

затвором или смртном казном" стављају се речи 
„казниће се строгим затвором." 

Члан 52 
Члан 103 мења се и гласи: 

„Убиство претставника народне власти, привредне 
или друштвене организације 

Члан 103 
Ко у намери подривања народне власти или 

социјалистичке изградње лиши ^кивота члана прет-
ставничког тела, војно или службено лице, прет-
ставника привредне или друштвене организације 
или јавног радника, 

казниће се строгим затвором најмање 
десет година или смртном казном." 

Члан 53 
У члану 108 уместо речи „казниле се строгим 

затвором најмање две године" стављају се речи 
„казниће се строгим затвором." 

Члан 54 
У члану ИО став 2 уместо речи „казниће се 

етри! им затвором најмање две године" стављају се 
речи 

„казниће се строгим затвором." 
Члан 55 

У члану 111 став 1 мења се и гласи: 
„(1) Ко се пребаци на територију Југославије 

ради вршења тероризма, уништења важних 
објеката народне привреде или вршења шпијунаже, 
или ко врши пребацивање на територију Југосла-
ва! је оружаних група, терориста, шпијуна, оружја 
или муниције, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном." 

Члан 56 
У члану ИЗ став један уместо речи „казниће се 

затвором најмање шест месеци или строгим затво-
ром до дванаест година" стављају се речи 

„казниће се строгим затвором до двана-
ест година." 

Члан 57 
У члану 115 уместо речи „казниће се строгим 

затвором најмање две године или смртном казном" 
стављају се речи 

„казниће се строгим ^ затвором најмање 
три године или смртном казном." 

Члан 58 
У члану 116 врше се ове измене: 
Наслов члана мења се и гласи: „Насиље према 

претставнику народне власти, привредне или дру-
штвене организације". 

Став 1 се мења п гласи: 
„(1) Ко изврши насиље према члану претстав-

ничког тела, војном или службеном лицу, претстав-
нику привредне или друштвене организације клм 
јавном раднику у вези са вршењем њихове слу-
жбене или политичке делатности, или у намери да 
их спречи у вршењу такве делатности, 

казниће се строгим затвором до десет 
година." 

У ставу 2 уместо речи „казниће се строгим 
затвором најмање једну годину" стављају се речм 

„казниће се строгим затвором." 
Став 3 се брише. 

Члан 59 
У члану 117 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се строгим 

затвором најмање пет година или смртном казном" 
стављају се речи 

„казниће се строгим затвором најмање 
пет година," 

У ставу 4 уместо речи „казниће се затвором 
до три године, а може се и ослободити од казне" 
стављају се речи ^ 

„казниће се затвором, а м о ж е т е и осло-
бодити од казне." 

Члан 60 
Члан 118 мења се и гласи: 

„Непријатељска пропаганда 
Члан 118 

(1) Ко написом, говором или на други начин 
позива или потстиче на насилну или противуставну 
промену друштвеног или државног уређења, на свр-
гавање претставничких тела или њихових извр-
шних органа,, на разбијање братства и јединства 
народа Југорлавије или на отпор према одлукама 
претставничких тела или њихових извршних ор-
гана које су од значаја за заштиту и развитак 
социјалистичких друштвених односа, безбедност 
или одбрану земље, или ко злонамерно и неисти-
нито приказује друштвено-политичке прилике у 
земљи, 

казниће се строгим затвором до дванаест 
година. 

(2) Ко се пребаци на територију Југославије 
ради вршења непријатељем пропаганде, или ко 
дело из става 1 овог члана учини уз помоћ или 
под утицајем Ј̂ з иностранства, 

казниће се строгим затвором. 
(3) Ко врши пребацивање агитатбра или про-

пагандног материјала на територију Југославије, 
казниће се строгим затвором н а ј м а г м 
три године." 

Члан 61 
У члану 119 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се строгим 

затвором до петнаест година" стављају се речк 
„казниће се строгим затвором до два-
наест година." 

У ставу 3 уместо речи „казниће се затворим до 
две године" стављају се речи 

„казниће се затвором." 

Члан 62 
Члан 122 мења се и гласи: 
„Тешка кривична дела против народа и државе 

Члан 122 
За дела из чл. 100, 104 став З, 107, 116 ст. 1 и 2 

и 117 став 1 овог законика ако су извршена у при-
правном, мобилном или ратном стању, или ако су, 
имала за последицу смрт неког лица, или су пра-
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ћена тешким насиљима, или су довела до угрожа-
вања безбедности, економске или војне моћи др-
жаве, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање десет година или смртном 
казном." 

Члан 63 
У члану 123 уместо речи „пет година" стављају 

се речи „три године". 

Члан 64 
У члану 129 врше се ове измене: 
Испред садашњег текста ставља се ознака „(1)". 
Додаје е нов став 2 који гласи: 
„(2) Ако је убијање из става 1 овог члана из-

вршено на свиреп или подмукао начин, из користо-
љубл^а или из других ниских побуда, или ако је 
убијено више лица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање десет година или смртном 
казном." 

Члан 65 
После члана 129 додају се нови чл. 129а и 1296 

који гласе: 
„Противправно одузимаше ствари од убијених и 

рањених на бојишту 
Члан 129а 

(1) Ко нареди или врши противправно о,дузи-
мање ствари од убијених или рањених на бојишту, 

казниће се строгим затвором до пет 
година. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
на свиреп начин, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

Употреба недозвољених средстава борбе 
Члан 1296 

(1) Ко у време рата или оружаног сукоба нареди 
да се употребе борбена средства или начин борбе 
који су забрањени правилима међу народног пузава, 
или их сам употреби, 

казниће се строгим затвором. 
(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана по-

гинуло више лица, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање пет година или смртном 
казном." 

Члан 66 
У члану 131 уместо речи „казниће се затвором 

или строгим затвором до пет година" стављају се 
речи 

„казниће о^ затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина." 

Члан 67 
У члану 132 уместо речи „казниће ее затвором 

Или строгим затвором" стављају с^ речи 
„казниће се строгим затвором." 

Члан 68 
У члану 133 врше се ове измене: 
Наслов члана мења се и гласи: „Злоупотреба 

међу народних знакова". 
Став 1 мења ее м гласи: 
„(1) К е злоупотреби или неовлашћен носи за-

ставу тит знак Организације Уједињених нација, 
или знаке или заставу Црвеног крста или знаке 
моји овима одговарају, или друге признате међу-

н а р о д а знаке којима се обележавају одређени 
објекти ради заштите од војних операција, 

казниће се затвором." 
У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором" 

стављају се речи 
„казниће се затвором најмање шест ме--
сеци или строгим затвором до пет го-
дина." 

Члан 69 
У члану 134 уместо речи „пет година" стављају 

се речи „три године", а после броја „128" додаје се 
број „и 1296". 

Члан 70 
У члану 135 ст. 2 и 3 мењају се и гласе: 
„(2) Строгим затвором најмање десет година или. 

смртном казном казниће се: 
1) ко другог лиши живота на свиреп или подму-

као начин; 
2) ко другог лиши живота и при том са уми-

шљајем доведе у опасност живот још неког лица; 
3) ко другог лиши живота из користољубља, 

ради извршења или прикривања другог кривичног 
дела, из безобзирне освете, или из других ниских 
побуда; 

4) ко лиши живота службено или војно лице 
при вршењу њихове дужности чувања јавног реда, 
хватања учиниоца кривичног дела или чувања лица 
лишеног слободе. 

(3) Истом казном казниће се и хо је учинио са 
умишљајем више убистава, осим оних која су пред-
виђена зт чл. 136 и 138 овог законика, и то без обзира 
да ли му се за сва убиства суди применом одредаба 
о стицају или је за неко убиство б,ио раније осуђен." 

Члан 71 
У члану 138 став 1 уместо речи „казниће се 

затвором најмање шест месеци" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 72 
У члану 139 г ше се ове измене: 
У ставу 1 после речи „извршено" ставља се 

запета, бришу се речи „или покушано", а уместо 
речи „казниће се затвором најмање шест месеци 
или строгим затвором до пет година" стављају се 
речи 

„казниће се строгим затвором до пет 
година." 

У ставу 4 уместо речи „казниће се затвором 
најмање три месеца или строгим затвором до пет 
година" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина." 

Додаје се нов став 5 који гласи: 
„(5) Ако је услед дела из претходних ставова 

самоубиство само покушано, вуд може учиниоца 
блаже казнити." 

Члан 73 
У члану 140 врше се ове измене: 
Наслов испред члана 140 мења се и гласи: „Не-

дозвољен побачај". 
У ставу 1 после речи „Ко" став л л ју ее речи 

„ван случајева кад је побачај дозвољен". 
У ставу 3 уместо речи „учинилац ће се казнити 

за дело из става 1 затвором најмање шест месеци 
или ^строгим затвором до пет година, а за дело из 
става 2 строгим затвором најмање две године" 
стављају се речи 

„учинилац ће ее казнити за дело из 
етава 1 затвором најмање шест месеци 
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или строгим затвором до пет година, а 
за дело из става 2 строгим затвором." 

Став 4 мења се и гласи: 
„(4) Савезно извршно веће одредиће у којим 

случајевима је побачај ДОЗВОЛЈСН И прописаће за то 
поступак." 

Члан 74 
У члану 141 став 4 уместо речи „казниће се 

затвором до три године" стављају се речи 
„казниће се затвором." 

Члан 75 \ 
У члану 142 врше се ове измене: 
У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором.-

Ст. 3 и 4 мењају се и гласе: 
м(3) Суд може учиниоцу дела из ст. 1 и 2 овог 

члана изрећи судску опомену нарочито у случају 
ако је учинилац био изазван непристојним или 
грубим понашањем оштећеног. 

(4) Гоњење за дело из става 1 овог члана пре-
дузима се по приватној тужби." 

Члан 76 
У члану 143 уместо речи „неком" ставља се реч 

„другом", а уместо речи „казниће се за само учество-
вање затвором" стављају се речи 

„казниће се за само учествовање затво-
ром најмање три месеца." 

Члан 77 
У члану 145 став 1 уместо речи „казниће се 

затвором до три године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 78 
У члану 146 вршб се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором 

најмање месец дана" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

У отаву 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 
строгим затвором од једне до осам година" стављају 
се речи 

„учинилац ће се казнити строгим за-
твором до осам година." 

Чл^н 79 
У члану 149 став 1 уместо речи „казниће се 

новчаном казном или затвором до две године" 
стављају се речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Члан 80 
У члану 150 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором 

до две године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

Досадашњи став 3 постаје став 2. 
У досадашњем ставу 2, који постаје став З, у-

место речи „казниће се затвором од три месеца до 
три године или строгим затвором до три године" 
стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

У ставу 5 уместо речи „учинилац ће се казнити 
строгим затвором најмање две године" стављају се 
речи 

„учинилац ће се казнити строгим за-
твором најмање три године." 

Члан 81 
У члану 151 врше се ове измене: 
Испред садашњег текста ставља се ознака „(1)". 
Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) Ако је изнуђивање показа праћено тешким 

насиљем или ако су услед изнуђеног исказа насту-
пиле особито тешке последице за окривљеног, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром." 

Члан 82 
У члану 153 став 1 после речи „претњом" до-

дају се речи „да ће напасти на живот иди тело 
тог лица,". 

Члан 83 
У члану 154 врше се ове измене: 
У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором де 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором." 

Став 3 мења се и гласи: 
„За покушај дела из ст. 1 к 2 овог члана ка-

зниће се." 

Члан 84 
У члану 155 уместо речи „казниће, се затвором 

до две године" стављају се речи 
„казниће се затвором." 

Члан 85 
У члану 156 врше се ове измене: 
У ставу 1, у другом реду, после речи „пошиљ-

ку" додају се речи „или на други начин повреди 
њихову тај ност"." 

У ставу 2 уместо речи „неовлашћеним отва-
рањем" стављају се речи „повредом тајности". 

У ставу 3 уместо речи „казниће се затвором4 

до две године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 86 
У члану 158 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором од 
три месеца до три године"1 стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 87 
У члану 160 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором од 
три месеца до- три године" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." . 

Члан 88 
После члана" 160 додаје се нов члан 160а који 

гласи: 
„Повреда права самоуправљања 

Члан 160а 
Ко силом, озбиљном претњом, злоупотребом слу-

жбеног положаја или овлашћења или на други 
дротивзаконити начин спречава другога у вршењу 
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његових права у органима самоуправљања или 
спречава рад ових органа, 

казниће се затвором." 

Члан 89 
Члан 163 се брише. 

Члан 90 
У члану 164 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

три године" стављају се речи 
,казниће се затвором." 

У ставу 2 уместо речи „казниће се новчаном 
казном или затвором до две године" стављају се 
речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Члан 91 
У члану 165 уместо речи „казниће се новчаном 

казном или затвором до шест месеци" стављају 
се речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Члан 92 
У члану 166 став 2 мења се и гласи: 
„(2) Истом казном казниће се ко симулирањем 

или проузроковањем болести или неспособности за 
рад оствари право на основу социјалног осигурања 
које му по закону не би припадало." 

Члан 93 
У члану 167 врше се ове измене: 
Наслов члана мења се и гласи: „Непредузи-

мање хигијенско-техничких и заштитних мера при 
реду". 

Испред садашњег текста ставља се ознака „(1)", 
а уместо речи „хитиј енским и техничко-заштитнима 

стављају се речи „хигијеноно-техничким и за-
штитник". 

Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) При изрицању условне осуде суд може 

учиниоцу поставити услов да у одређеном року по-
ступи по прописима о хигијенско-техничким и за-
штитним мерама при раду." 

) 

Члан 94 
Члан 168 мења се и гласи: 

мНеобезбеђење смештаја и исхране лица на раду 
Члан 168 

(1) Одговорно лице у привредној организацији 
које противно законској обавези не обезбеди сме-
штај или исхрану лица на радилишту, па услед 
тога наступи опасност за здравље тих лица, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) При изрицању условне осуде суд може у-
чиниоцу поставити услов да у одређеном року 
изврши обавезу у погледу обезбеђења смештаја и 
исхране." ^ 

Члан 95 
У члану 169 врше се ове измене: 
У ставу 2 после речи „радија" ставља се запета 

и додају се речи „телевизије или сличним сред-
ствима", а уместо речи „казниће се новчаном ка -
зном или затвором од једног месеца до једне го-
дине" стављају се речи 

„казниће се затвором до једне године." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Ако је оно што се неистинито износи или 

проноси таквог значаја да је довело или могло 
довести до тешких последица за оштећеног, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца." 

Досадашњи став 3 постаје став 4, мења се и 
гласи: 

„(4) Ако окривљени докаже истинитост свог 
тврђења или ако докаже да је имао основаног ра-
злога да поверује у истинитост оног што је износио 
или проносио, неће се казнити за клевету али се 
може казнити за увреду (члан 170), односно за 
омаловажавање пребацивањем за кривично дело 
(члан 172)." 

Досадашњи став 4 постаје став 5, мења се и 
гласи: 

„(5) Ко за другог лажно износи или проноси да 
је учинио кривично дело за које се гони по слу-
жбеној дужности казниће се за клевету иако је 
имао основаног разлога да поверује у истинитост 
оног што је износио или проносио, уколико изно-
шење или проношење није учињено под условима 
из члана 173 став 2 овог законика. Истинитост чи-
њенице да је неко учинио кривично дело за које 
се гони по службеној дужности може се доказивати 
само правоснажном пресудом, а другим доказним 
средствима само ако гоњење или суђење није мо-
гуће или дозвољено." 

Члан 96 
У члану 170 врше се ове измене: 
У ставу 2 после речи „радија" ставља се запета 

и додају се речи „телевизије или сличним сред-
ствима". 

Ст. 3 и 4 се бришу. 

Члан 97 
У члану 171 врше се ове измене: 
У ставу 2 после речи „радија" ставља се запета 

и додају се речи „телевизије или сличним средстви-
ма", а уместо речи „учинилац ће се казнити затво-
ром од једног месеца до једне године" стављају се 
речи 

„учинилац ће се казнити затвором до 
једне године." 

Став 3 мења се и гласи: 
„(3) Ако- је оно што се износи или проноси 

таквог значаја да је довело или могло довести до 
тешких последица за оштећеног, 

учинилац ће се казнити затвором нај -
мање три месеца." 

Додаје се нов став 4 који гласи' 
„(4) Истинитост или неистинитост оног што се 

износи или проноси у погледу личног или поро-
дичног живота неког лица не може се доказивати, 
осим у случају из члана 173 став 3 овог законика." 

Члан 98 
У члану 172 уместо речи „казниће се новчаном 

казном или затвором до два месеца" стављају се 
речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до три месеца." 

Члан 99 
Члан 173 мења ое^и гласи: 

„Некажњавање за кривична дела из чл. 169 до 171 
Члан 173 

(1) Неће се' казнити ко се увредљиво изрази о 
другоме у научном, књижевном или уметничком 
делу, озбиљној критици, вршењу службене дужно-
сти, новинарског позива, политичке или друге дру-
штвене делатности, одбрани неког права или при 
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заштити оправданих интереса, ако из начина изра-
жавања или других околности произилази да то 
није учињено у намери омаловажавања. 

(2) У случајевима из става 1 овог члана неће се 
казнити ко за другог износи или проноси да је 
учинио кривично дело за које се гони по службе-
ној дужности иако не постоји правоснажна пресуда 
(члан 169 став 5) ако докаже да де имао основаног 
разлога да поверује у истинитост оног што је изно-
сио или проносио. 

(3) За изношење или проношење личних или 
породичних прилика, које је учињено у вршењу 
службене дужности, политичке или друге друштве-
не делатности, одбрани неког права или при за-
штити оправданих интереса, учинилац се неће ка-
знити ако докаже истинитост свог тврђења или ако 
докаже да је имао основаног разлога да поверује у 
истинитост оног што је износио или проносио." 

Члан 100 
После члана 173 додаје се нов члан 173а који 

гласи: 

„Изрицање судске опомене за кривична дела из чл. 
169 до 172 V 

Члан 173а 
(1) Суд може учиниоцу кривичног дела из чл. 

169 до 172 овог законика изрећи судску опомену на-
рочито у случају ако је учинилац био изазван не-
пристојним или грубим поступањем оштећеног, ако 
је пред судом изјавио спремност да се оштећеном 
извини, а у случају кривичних дела из чл. 169 и 
171 овог законика и ако је опозвао пред судом оно 
што је износио или проносио. 

(2) Ако је увређени увреду повратио, може суд 
обе или једну страну казнити или изрећи судску 
опомену." 

Члан 101 
У члану 174 уместо речи „казниће се затвором 

од три месеца до три године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 102 
У члану 175 став 1" уместо речи „казниће се 

затвором, од три месеца до три године" стављају 
се речи 

„казниће се затвором најавање три ме-
сеца." 

Члан 103 
У члану 176 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором од 

три месеца до три године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме- : 

сеца." 
У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

Члан 104 
У члану 177 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „потребно је и претходно 

одобрење Министра правосуђа Федеративне Народ-
не Републике ЈугОславије" стављају се речи ,,и по 
одобрењу Савезног јавног тужиоца." 

Став 3 мења се и гласи: 
,.(З) Ако еу дела из чл. 169 и 170 овог законика 

учињена према државном органу или према слу-
жбеном или војном лицу у вези еа његовим слу-
жбеним радом, гоњење се предузима но предлогу. 
Предлог подноси старешина државног органа одно-
сно службено или војно лице. Поред службеног или 

војног лица предлог за гоњење може поднети ње-
гов старешина." 

Члан 105 
У члану 178 уместо речи „штампе или радија'4 

стављају се речи „штампе, радија или телевизије". 

Члан 106 
У члану 179 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се строгим за-

твором до осам година" стављају се речи 
„казниће се строгим затвором до десет 
година." 

У ставу 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 
строгим затвором најмање две године" стављају се 
речи 

„учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године." . 

Члан 107 
У члану 180 став 1 уместо речи „казниће се ЗА-

ТВОРОМ или строгим затвором до пет година" став-
љају се речи 

„казниће ое затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

Члан 108 
У члану 181 став 2 уместо речи „казниће се 

строгим затвором до петнаест година" стављају ст 
речи 

„казниће се строгим затвором најмање 
три године." 

Члан 109 
У члану 182 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

три године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором 
најмање три месеца или строгим затвором до пет 
година" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Ако је дело из става 2 овог члана учињено 

са малолетним лицем које није навршило четрна-
ест година, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до осам година." 

Члан ИО 
Члан 184 се брише. 

Члан 111 
У члану 185 став 1 уместо речи „казниће се за-

твором од ' три месеца до две године" стављају се 
речи 

„казниће ое затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 112 
Члан 186 мења се и гласи: 

„Противприродни блуд 
Члан 186 

(1) Ко употребом силе или претње да ће непо-
средно напасти на живот или тело принуди другог 
на противприроттни блуд, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 
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(2) За противприродни блуд између лица му-
шког пола. 

учинилац ће се казнити затвором до 
једне године." 

Члан ИЗ 
Члан 187 мења се и гласи: 
„Подвођење и омогућавање вршења блуда 

Члан 187 
(1) Ко подведе малолетно лице, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина, 

(2) Ко омогућава вршење блуда са малолетни-
ком, 

казниће се затвором. 
(3) Ко за награду подведе женско лице или ко 

за награду омогућава вршење блуда, 
казниће се затвором." 

Члан 114 
Члан 188 мења се и гласи: 

„Посредовање у вршењу проституције 
Члан 188 

(1) Ко врбује, наводи, потстиче или намамљује 
женска лица на проституцију или ко на било, који 
начин учествује у предаји женског лица другоме 
ради вршења првституције, 

казниће се строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана извршено 
према малолетном женском лицу или употребом 
силе, претње или обмане, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром." 

Члан 115 
У члану 190 став 1 уместо речи „казниће се за-

твором од три месеца до три године" стављају се 
речи 

„казниће ое затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 116 
У члану 191 став 1 уместо речи „казниће се за-

твором до две године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 117 
Члан 192 мења се и гласи: 

„Омогућавање закључења недозвољеног брака 
Члан 192 

(1) Претседник или овлашћени члан народног 
одбора или матичар који вршењем своје службене 
дужности свесно дозволи да се закључи брак који 
је по закону забрањен, ништав или се сматра не-
весто јећим, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Матичар или други службеник који уиме 
народног одбора при закључењу брака врши радње 
које по закону може предузети само претседник 
или овлашћени члан народног одбора, 

казниће се затвором до једне године." 

Члан 118 
У члану 193 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

Две године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Ако је дело из става 2 овог члана учињено 

из користбљубља, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до пет година." 

Досадашњи став 3 постаје став 4. 

ч Члан 119 
У члану 194 став 1 уместо речи „казниће се за-

твором до две године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

Члан 120 
Члан 196 мења се и гласи: 

,,З достављање и запуштање малолетника 
Члан 196 

(1) Родитељ, старалац или друго лице које зло-
стављ.а малолетник или грубим занемаривањем 
своје дужности збрињавања и васпитања запусти 
ма^олетника о коме је дужно да се стара, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Истом казном казниће-ре родитељ, старалац 
или друго лице које принуђава малолетник на 
претеран рад или рад који не одговара узрасту мало-
л е т н и к или на просјачење или га из користољу-
бља наводи на вршење других радњи које су штет-
не за н,е гов развитак." 

Члан 121 
Члан 197 мења се и гласи: 

„Неплаћање алиментације 
Члан 197 

(1) Ко избегава да даје издржавање за лице 
које је на-основу извршне одлуке или судског по-
равнања дужан издржавати, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) У особито тешким случајевима дела из става 

1 овог члана, 
учинилац ће се казнити затвором најма-
три месеца. 

(3) При изрицању условне осуде суд може учи-
ниоцу поставити услов да уредно плаћа издржа-
вање." 

Члан 122 
После члана 197 додаје се нов члан 197а који 

гласи: 
„Кршење породичних обавеза 

Члан 197а 
(1) Ко грубим кршењем својих законских поро-

дичних обавеза остави у тешком положају члана 
породице који није у стању да се сам о себи стара, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Ако члан породице услед тога изгуби живот 
или му здравље буде тешко нарушено, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
рим до осам година." 

Члан 123 
У члану 202 став 1 уместо речи „казниће се за-

твором до две године" стављају се речи 
^казниће се затвором до једне године." 

Члан 124 
У члану 203 врше ое ове измене: 
V ставу 1 уместо речи „при лечењу и тиме про-

узрокује погоршање болести болесника" стављају се 
речи „и тиме проузрОкује погоршање здравствено? 
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стања неког лица", а уместо речи „казниће се за-
твором до три године" стављају се речи 

„казниће се затвором." 
У ставу 2 уместо речи „болести болесника" 

стављају се речи „здравственог стања неког лица". 
У ставу 3 уместо речи „учинилац ће се казнити 

затвором до шест месеци" стављају се речи 
„учинилац ће се казнити затвором до 
једне године." 

Члан 125 
У члану 204 уместо речи „казниће се новчаном 

казном или затвором до две године" стављају се 
речи 

„казниће се затвором до једне године." 

Члан 126 
Члан 205 мења се и гласи: 

„Надрилекарство 
Члан 205 

Ко се, немајући прописану стручну спрему, ба-
ви лечењем или пружањем медицинске помоћи, 

казниће се затвором до једне године и 
новчаном казном." 

Члан 127 
У члану 206 став 1 уместо речи „казниће се за-

твором до две године и новчаном казном" стављају 
се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца и новчаном казном." 

\ 
Члан 128 

У члану 207 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „болести болесника" став-

љају се речи „здравственог стања неког лица", а 
уместо речи „казниће се затвором до три године" 
стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

У ставу 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 
затвором до шест месеци" стављају се речи 

„ у ч и н и л а ће се казнити затвором до 
једне године." 

Члан 129 
У члану 208 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором од,, 

три месеца до три године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

У ставу 2 уместо речи „Ако се дело из става 1 
овог члана врши у виду заната или" стављају се 
речи „Ако је дело из става 1 овог члана извршено". 

Члан 130 
У члану 209 став 1 уместо речи „казниће се за-

твором од три месеца до две године" стављају се 
речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 131 
У члану 210 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две Године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једн^ године." 

У ставу 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 
затвором до шест месеци" ставл^ју се речи 

„учинилац ће се казнити новчаном ка-
зном или затвором до једне године." 

Члан 132 
У члану 211 став 1 уместо речи „казниће се за-

твором од три месеца до две године" стављају са 
речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 133 
После члана 211 додаје се нов члан 211а који 

гласи: 
„Служење алкохолних пића малол етницима 

Члан 211а 
Ко у угоститељским радњама послужује мало-

л е т н и к који није навршио шеснаест година же-
стоким алкохолним пићем или га послужује дру-
гим алкохолним пићем у количинама које могу до-
вести до опијања малолетним, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци." 

Члан 134 
У члану 212 врше се ове измене: 
У ставу 1 бришу се речи „изгуби живот или". 
Став 2 мења се и гласи: 
„(2) Ако је услед дела из чл. 199 став 1, 202 

став 1, 203 ст. 1 и 2, 205, 206 став 1, 207 став 1, 209 
став 1, 210 став 1 и 211 став 1 овог законика касту-
тила смрт једног или више лица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године." А 

У ставу 3 бришу се речи „изгуби живот или". 
Став 4 мења се и гласи: 
„(4) Ако је услед дела из чл. 199 став 2, 202 став 

2, 203 став З, 206 став 2, 207 став 2, 209 став 2, 210 
став 2 и 211 став 2 овог законика наступила смрт 
једног или више лица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до осам година." 

Члан 135 
Члан 213 мења се и гласи: 

„Несавесно пословање у привреди 
Члан 213 

(1) Одговорно лице у привредној организацији 
које свесним кршењем прописа или одлука колек-
тивних органа управљања или на други начин 
очигледно несавесно поступа у пословању, органи-
зована процеса производње или организовању 
рада или у погледу коришћења друштвене имовине 
или старања о овој имовини, иако је свесно или је 
могло и морало бити свесно да услед тога може на-
ступити за привредну организацију имовинска ште-
та, па та штета и наступи у износу који прелази 
сто хиљада динара, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана на-
ступила знатна имовинска штета или је привредна 
организација дошла под принудну лик^идацију, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година." 

Члан 136 
После члана 213 додају се нови чл. 213а, 2136 

и 213в који гласе: 
„Проузроковање принудне ликвидације 

Члан 213а 
(1) Одговорно лице у привредној организацији 

које, знајући за неопособност плаћања организације, 
нерационалним трошењем средстава или њиховим 
отуђивањем у бесцење, прекомерним задуживањем, 
преузимањем несразмерних обавеза, лакомислешш 
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закључивањем или обнављањем уговора са лицима 
неспособна! за плаћање, или пропушта њем благо-
временог остваривања потраживање, проузрокује 
принудну ликвидацију привредне организације, 

казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено из 
нехата, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца. 

Оштећење поверилаца 
Члан 2136 

(1) Одговорно ладе у привредној организацији 
које знајући да је привредна организација постала 
неспособна за плаћање, исплатом дуга или на други 
начин намерно стави којег повериоца у повољнији 
положај и тиме оштети остале повериоце привредне 
организације, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Одговорно лице у привредној организацији 

које знајући да је привредна организација постала 
неспособна за плаћање, у намери да изигра или 
оштети повериоце, призна неистинито потраживање, 
саставља лажне уговоре, или неком другом превар-
и м радњом оштети повериоце привредне организа-
ције, 

казниће се строгим затвором до пет го-
дина. 

Злоупотреба овлашћења у привреди 
Члан 213в 

(1) Одговорно лице у привредној организацији 
воје, у намери прибављања противправне имовин-
ске користи за привредну организацију у којој је 
запослено, за другу привредну или друштвену ор-
ганизацију или за политичкотериторијалну једини-
цу, ствара или држи недозвољене фондове у земљи 
или иностранству или састављањем исправа неисти-
ните садржине, лажним билансима, проценама или 
инвентарисањем или другим лажним приказивањем 
или п р и з и в а њ е м чињеница противлравно„ при-
бавља од заједнице средства, или средства са који-
ма располаже користи противно њиховој намени, 
или на други начин теже повреди овлашћења у 
погледу управљања друштвеном имовином, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) У особито тешким случајевима дела из става 
1 овог члана, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година." 

Члан 137 
Чланови 214 до 216 се бришу. 

Члан 138 
Члан 217 мења се и гласи: 

„Закључење штетног уговора 
Члан 217 

(1) Ко као претставник или заступник прив-
редне организације закључи ,уговор за који зна да 
јо штетан за организацију или закључи уговор про-
тивно овлашћењу и тиме нанесе штету привредној 
организацији, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Истом казном казниће се ко као претставник 
и л и заступник привредне организације закључи у-
говор који је очигледно штетан за друштвену за -
једницу. 

(3) Ако је учинилац за закључење штетног у -
Јовора примио мито, 

казниће се строгим затвором до десет 
година." 
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Члан 139 
У члану 218 врше се ове измене: 
Наслов члана мења се и гласи: „Издавање и 

неовлашћено прибављање пословне тајне". 
Ст. 1 и 2 мењају се и гласе: 
„(1) Ко неовлашћено другом саопшти или преда 

или му на други начин учини доступним документа 
или податке који ћо свом значају претстављају 
фабричку тајну, тајну производње или уопште по-
словну тајну, или ко неовлашћено прибавља такве 

.документе или податке, 
казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Ако су документа или подаци од нарочите 
важности, или ако је предавање односно прибавља-
ње докумената или података извршено ради њи-
ховог одношења у иностранство, или ако је учи-
нилац примио мито, 

Казниће се строгим затвором до десет 
година." 

Став 3 се брише. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став З, 

уместо речи „учинилац ће се казнити затвором до 
две године" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити затвором до 
једне године." 

Досадашњи став 5 постаје став 4. 

Члан 140 
После члана 218 додаје се нов члан 218а који 

гласи: 
„Противправно заузимање земљишта у друштвеној 

својини 
Члан 218а 

(1) Ко противправно заузме земљиште у дру-
штвеној својини, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Ако је заузето земљиште део заштитне шу-
ме, национал ног парка или друге шуме са специ-
јалном наменом, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца." 

Члан 141 
Чјјан 219 се брише. 

Члан 142 
Члан 220 мења се и гласи: 

„Оштећење станбених и пословних зграда и 
просторија 

Члан 220 
Корисник фгана, станар, управитељ, власник Или 

настојник који са станбене или пословне зграде, 
или из станбених или пословних просторија, скине 
или оштети спољне или унутрашње уређаје, ин-
сталације или њихове делове, или на други начин 
знатно смањи употребљивост зграда или просто-
рија, или их доведе у неупотребљиво стање, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године." 

Члан 143 
У члану 221 став 3 уместо речи „учинилац ће се 

казнити строгим затвором најмање пет година, а 
може се казнити и конфискацијом имовине" став-
љају се речи 

„учинилац ће се казнити строгим за-
твором најмање пет година." 

Члан 144 
У адану 222 в р т е се ове измене: 
Наслон члана мења се и гласи: „Правдање и 

употреба лажних знакова за вредност или хартија 
од вредности 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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Ст. 1 и 3 мењају се и гласе: 
„(1) Ко направи лажне таксене или поштанске 

марке, таксену хартију или друге знаке за вредност 
издате на основу законског овлашћења, обвезнице 
државних зајмова или друге државне хартије од 
вредности, срећке државне лутрије и других лу-
трија, или ко преиначи који од ових правих зна-
кова и хартија од вредности у намери да их упо-
треби као праве или да их другом да на употребу, 
или ко овакве лажне знаке или хартије употреби 
као праве или их у тој намери прибави, 

казниће се строгим затвором до пет го-
дина." 

„(3) Ако су фалсификовани знаци за вредност 
или харт од вредности у вели КРШ количинама, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором натмање пет година." 

Члан 145 
У члану 223 став 1 уместо речи „казниће се 

затвором или строгим затвором до пет година" став-
љају се речи 

„казнЉе се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина." 

Члан 146 
У члану 224 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три 
месеца." 

Став 2 мења се и гласи: 
„(2) Ко неовлашћен прави, набавља, продаје 

или даје на употребу средства за прављење знако-
ва за обележавање робе, 

казниће се затвором." 

Члан 147 
Члан 225 мења се и гласи: 

„Обмањивање купаца 
Члан 225 

(1) Ко у намери обмањивања купаца ставља у 
промет производе са ознаком у коју су унети по-
даци који не одговарају садржини, врсти, пореклу, 
или квалитету производа или ставља у промет 
производе који по својој тежини или квалитету не 
одговарају ономе што се редовно претпоставља код 
таквих производа, или ставља у промет производе 
без ознаке о садржини, врсти, пореклу или квали-
тету производа кад је оваква ознака прописана, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ко у намери обмањивања купаца лажно 

објављује да је снижена цена роби или да се вр-
ши распродаја робе или да претстоји повишење 
цена или се на други начин служи очигледно ла-
жном рекламом, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци." 

Члан 148 
После члана 225 додаје се нрв члан 225а који 

гласи: 
„Неовлашћен употреба туђе фирме 

Члан 225а 
(1) Ко се неовлашћено послужи туђом фирмом, 

туђим жигом или заштитним знаком или туђом 
посебном ознаком робе, или унесе поједина обеле-
ж ј а ових ознака у своју фирму, свој жиг или за-
штитни знак или у своју посебну ознаку робе, -

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

(2) Ко дело из става 1 овог члана учини у на-
мери обмањивања купаца, 

казниће се затвором до једне године. 

(3) Гоњење за дело из става 1 овог члана пре-
дузима са по предлогу." 

Члан 149 
Члан 226 мења се и гласи: 

„Недозвољен трговина 
Члан 226 

(1) Ко, немајући овлашћење за трговину, на-
бави робу или друге предмете у већој количини 
или вредности у сврху продаје, или ко се неовла-
ш ћ е н и у већем обиму бави трговином или посре-
довањем у трговини, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Истом казном казниће се ко се Зави прода-
јом робе чију је производњу н е о в л а ш ћ е н органи-
зовао. 

(3) Ко неовлашћен продаје, купује или врши 
размену робе или предмета чији је промет забрањен 
или ограничен, 

казниће се затвором. 
(4) Ако је учинилац дела из ст. 1 до 3 овог 

члана ортанизовао мрежу прецродаваца или по-
средника или ако је раније био осуђиван за недо-
звољен у трговину, или је постигао знатну имовин-
ску корист, 

казниће се стр-огим затвором до пет 
година. 

(5) Роба и предмети недозвољен трговине оду-
зеће се." 

Члан 150 
После члана 226 додају се нови чл. 226а и 2266 

који гласе: 
„Недозвољен производња 

Члан 226а 
(1) Ко производи или прерађује робу чија је 

производња или прерађиван^ забрањено, 
казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Роба г средства за прерађизање одузеће са. 
Неовлашћен искоришћавање туђе радне снаге 

Члан 2266 
Ко свесно хер ши прописе којима се ограничава 

запослење туђе радне снаге у приватним радњама 
или на другим радовима који се изводе у режији 
приватних лица и запосли велики број радника 
изнад прописаног броја, 

казниће се затвором." 

Члан 151 
У члану 227 после речи „робу" брише се запета, 

а у место речи „предмете или занатске услуге -

стављају се речи „или предмете". 

Члан 152 
Члан 228 мења се и гласи: 

„ПовлашНивање купаца 
Члан 228 

Ко у тр гов ин ској радњи или предузећу за вре-
ме несташице одређене робе или кад постоји опа-
сност од несташице робе у намери повлашћивања 
појединих купаца не излаже робу продаји или 
ускраћује њену продају или поједином купцу про-
даје несразмер^) велику количину робе, или ко 
свесно погодује поједине купце обавештавајући их 
о претстојећем снижењу или повећању цена, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Члан 153 
Чланови 229 и 230 се бришу. 
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Члан 154 
У члану 231 врше се ове измене? 
Испред садашњег текста додаје се ознака „(1)", 

а после речи „неисправно мери робу" додају се 
речи „или ко продаје робу у мањој количини под 
видом веће количине". 

Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) Ако је учинилац ишао за тим да постигне 

корист већу од пет хиљада динара, 
казниће се за кривично дело преваре 
из члана 258 овог законика." 

Члан 155 
у члан-у 232 став 1 уместо речи „казниће се за-

твором до чри године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 156 
После члана 232 додаје се нов члан 232а који 

гласи: 
„Издавање и стављање у промет чека без покрића 

Члан 232а 
(1) Ко изда чек ,без покрића или ко стави у 

промет чек за који зна да нема покрића, 
казниће се затвором. 

(2) Ако је учинилац делом из става 1 овог чла-
на прибавио противправну имовинску корист, 

казниће се за кривично дело преваре 
из члана 258 овог законика." 

Члан 157 
Члан 233 мења се и гласи: 

„Изазивање поремећаја у производњи или на 
тржишту 
Члан 233 

(1) Одговорно лице у привредној организацији 
које неоправданим нагомилавањем или повлачењем 
робе из промета, искоришћавањем постојеће неста-
шице робе, вештачким подизањем цена или злоупо-
требом свог монополи етичког положаја проузрокује 
или је могло да проузрокује поремећај у производњи 
или на тржишту, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) У особито тешким случајевима, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором до пет година. 

(3) Роба која је предмет овог кривичног дела 
може се одузети." 

Члан 158 
У члану 234 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи ^казниће се затвором 

или строгим затвором до пет година" стављају се 
речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Став 2 мења се и гласи: 
„(2) Ако је учинилац дела из става 1 овог члана 

организовао мрежу препродаваца или посредника 
или ако је постигао знатну имовинску корист, 

казниће се строгим затвором до десет 
година." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) За дело из става 1 овог члана суд може 

изрећи судску опомену ако су предмет трговине 
биле мале количине златног новца, стране валуте, 
девиза, племенитих метала или драгоцености." 

Досадашњи став 3 постаје став 4. 

Члан 159 
Члан 235 мења се и гласи: 

„Пореска утаја 
Члан 235 

(1) Ко у намери да он или ко други избегне пот-
пуно или делимично плаћање пореза, доприноса или 
других законом утврђених обавеза према заједници 
даје државним органима лажне податке о прихо-
дима, о предметима или о другим чињеницама које 
су од утицаја на утврђивање износа оваквих оба-
веза, или ко у истој намери у случају обавезне при-
јаве не пријави приход односно предмет или друге 
чињенице које су од утицаја на утврђивање ова-
квих-обавеза, а износ обавезе чије се плаћање из-
бегава прелази педесет хиљада динара, 

казниће се затвором до једне године и 
новчаном казном. 

(2) Ако је делом из става 1 овог члана утајен 
износ пореза, доприноса или других законом утвр-
ђених обавеза према заједници већи од три сто-
тине хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до пет година." 

Члан 160 
Чланови 236 до 241 се бришу. 

. Члан 161 
У члану 242 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором нај -
мање шест месеци" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

У ставу 3 уместо речи „учинилац ће се казнити 
новчаном казном или затвором до једне године" 
стављају се речи 

„учинилац ће се казнити новчаном ка-
зном или затвором до шест месеци." 

Члан 162 
У члану 243 врше се ове измене: 
У ставу 1 после речи „Ветеринар" додају се 

речи „или ветеринарски помоћник", а уместо речи 
„казниће се затвором најмање шест месеци" став-
љају се речи 

„казниће се затвором." 
У ставу 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 

затвором од три Месеца до једне године" стављају 
се речи 

„учинилац ће се казнити новчаном ка-
зном или затвором до шест месеци." 

Члан 163 
У члану 244 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се новчаном 

казном или затвором до две године" стављају се 
речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

У ставу 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 
затвором најмање шест месеци" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити затвором." 
У ставу 3 уместо речи „учинилац ће се казнити 

за дело из става 1 овог члана новчаном казном или 
затвором до три месеца, а за дело из става 2 овог 
члана затвором од три месеца до две године" став-
љају се речи 

„учинилац ће се казнити за дело из 
става 1 овог члана новчаном казном или 
затвором до три месеца, а за дело из 
става 2 овог члана затвором до једне 
године." 
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Члан 164 
После члана 245 додаје се нов члан 243а који 

гласи: 
„Уништење засада употребом шкодљива материје 

Члан 245а 
Ко каквом шкодљивом материјом проузрокујв 

уништење биља, воћака или других засада и тиме 
проузрокује штету већих размера, 

казниће се затвором." 

Члан 163 
У члану 246 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

три године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

Став 2 се брише. 
У досадашњем, ставу З, који постаје став 2 бри-

шу се речи ,,и 2" а уместо речи „казниће се за дело 
из става 1 овог члана затвором најмање три месеца, 
а за дело из става 2 овог члана затвором најмање 
месец дана" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Став 4 се брише. 

Члан 166 
После члана 246 додаје се нов члан 24ба који 

гласи: 
„Шумска крађа 

Члан 246а 
(1) Ко ради крађе обори у шуми једно или више 

стабала а количина обореног дрвета ре већа од 
једног кубног метра, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
у намери да се оборено дрво прода, или ако штета 
прелази педесет хиљада динара, или ако је дело 
извршено у заштитној шуми, националном парку 
или другој шуми са специјалном наменом, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца. 

(3) За покушај дела из ст. 1 и 2 овог члана ка-
зниће се." 

Члан 167 
Члан 247 мења се и гл??и: 

' „Незаконити лов 
Члан 247 

(1) Ко лови дивљач за време ловостаја, 
казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

(2) Ко неовлашћено лови на чтуђем ловишту и 
убиЈе или рани дивљач или је ухвати живу, 

казниће се затвором до једне године. 
(3) Ако је дело из става 2 овог члана учињено 

У односу на високу дивљач, 
учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца. 

(4) Ко лови ретку или проређену врсту дивљачи 
чији је лов забрањен, или ко лови без-посебне до-
зволе одређену врсту дивљачи за чији је лов по-
требна таква дозвола, или ко лови на начин или 
средствима којима се дивљач масовно уништава, 

казниће се затвором. 
(5) Улов и средства за лов могу се одузети." 

Члан 168 
У члану 248 став 1 уместо речи „казниће се 

новчаном казном или затвором до две године" став-
љају се речи 

„казниће се затвором;" 

Члан 169 
После члана 248 додаје се нов члан 248а који 

гласи: 
„Изрицање казне конфискације имовине 

Члан 248а 
При осуди на казну тежу од три године строгог 

затвора суд може учиниоцу кривичног дела кп чл. 
217 став З, 218 став 2, 221 став З, 222 ст. 1 и З, 225 
став 4, 234 став 2 и 235 став 2 овог законика изрећи 
казну конфискације имовине." 

Члан 170 
У члану 249 врше се ове измене: 

^Испред садашњег текста ставља се ознака „(1)% 
Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) Ако је учинилац укр-адену ствар вратио 

оштећеном пре него што је сазнао за покретања 
кривичног поступка суд га може ослободити од 
казне." 

Члан 171 
Члан 250 мења се и гласи: 

„Тешка крађа 
Члан 250 

(1) Учинилац дела крађе (члан 249) казниће са 
строгим затвором до десет година ако је крађа 
учињена: 

1) обијањем или проваљивањем затворених згра-
да, соба, каса, ормана или других затворених про-
стора; 

2) од стране више лица која су се удружила за 
вршење крађа; 

3) на нарочито опасан или дрзак начин; 
4) од стране лица које је при себи имало какво 

оружје или опасно оруђе ради напада или одбране; 
5) за време пожара, поплаве или сличног удеса. 
(2) Истом казном казниће се учинилац дела 

крађе (члан 249) ако вредност украдених ствари 
прелази износ од три стотине хиљада динара." 

Члан 172 
У члану 251 уместо речи „казниће се строгим 

затвором од две до дванаест година" стављају се 
речи 

„казниће се стротим затвором до двана-
ест година." 

Члан 173 
У члану 252 уместо речи „казниће се строгим 

затвором од три до петнаест година" стављају се 
речи 

„казниће се строгим затвором најмања 
три године." 

Члан 174 
Члан 253 мења се и глас^: 

„Тешки случајеви разбојничке крађе и 
разбојништва 

Члан 253 
(1) Ако је при извршењу р а з б о ј н и ч е крађе или 

разбојништва нанесбна неком лицу са умишљајем 
тешка телесна повреда или ако је разбојништво 
учињено у саставу групе или банде, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање пет годину. 

(2) Ако је при извршењу р а з б о ј н и ч е крађе 
или разбојништва неко лице са умишљајем ливено 
живота, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање десет година или смртном 
казном." 
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Члан 175 
у члану 254 врше се ове измене: 
Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Ако вредност утајених ствари прелази из-

нос од три стотине хиљада динара, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до осам година." 

У досадашњем ставу З, који постаје став 4, уме-
сто речи „казниће се новчаном казном или затвором 
до две године" стављају се речи 

„казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године." 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, 
уместо броја ,,З" ставља се број „4". % 

Члан 176 
После члана 254 додаје се нов члан 254а који 

гласи: 
„Послуга моторним возилом 

Члан 254а 
(1) Ко противправно одузме туђе моторно во-

зило у намери да га употреби за вожњу, 
казниће се новчаном казном или за-
твором до шест месеци. 

(2) Гоњење се предузима по предлогу." 

Члан 177 
Члан 255 мења се и гласи: 

„Пљачка 
Члан 255 

(1) Ко изврши кривично дело из чл. 250 до 252 
у погледу друштвене имовине или приватне имо-
вине која стоји под посебном заштитом закона, или 
ко изврши кривично дело из чл. 314а став 2, 318а 
став 2 и 322 став 2 овог законика, а вредност укра-
дених, прибављени^ или проневерених ствари је 
тако велика да очигледно показује безобзирно^ 
учиниоца, 

казнЈфе се строгим затвором најмање 
три једине. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана извршено 
ј саставу групе или банде или је причињена штета 
великић размера или у другим особито тешким слу-
чајевима, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање пет година." 

Члан 178 
У члану 256 став 1 уместо речи „казниће се 

новчаном казном или затвором до две године" став-
љају се речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Члан 179 
У члану 257 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се новчаном 

казном или затвором до две године" стављају ее 
речи 

„каз-ниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Став 2 мења се и гласи: 
„(2) Ако штета прелази износ од три стотине 

хиљада динара, 
учинилац ће се казнити затвором нај -
мање шест месеци или строгим затво-
ром до пет година." 

Члан 180 
После члана 257 додаје се нов члан 257а који 

м а с и ; 

„Несавесно чување друштвене имовине 
Члан 257а 

(1) Ко очигледно несавесно чува ствари из дру-
штвене имовине које су му поверене, иако је све-
стан или је могао и морао бити свестан да услед 
тога може наступити губитак, уништење или оште-
ћење ствари, па штета и наступи у износу који 
прелази сто хиљада динара, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана на-
ступила знатна имовинска штета, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца." 

Члан 181 
У члану 258 врше се ове измене: 
Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) Ако штета прелази износ од три стотине 

хиљада динара, 
учинилац ће се казнити .строгим затво-
ром до десет година." 

У досадашњем ставу 2, који постаје став З, уме-
сто речи „казниће се новчаном казном или затво-
ром до две године" стављају се речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Став 3 се брише. 

Члан 182 
Члан 259 мења се и гласи: 

„Ситно дело крађе, утаје или преваре 
Члан 259 

(1) Ко учини ситну крађу, утају или превару, 
казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Крађа, утаја и превара не могу се сматрати 
као ситне ако вредност украдене или утајене ства-
ри прелази износ од пет хиљада динара односно 
ако штета учињена преваром прелази овај износ. 
Ако износ не прелази пет хиљада динара крађа, 
утаја и превара могу се сматрати као ситне кад је 
учинилац ишао за тим да прибави малу имовинску 
корист. 

(3) Суд може изрећи судску опомену нарочито 
у случају ако је крађа или утаја ствари учињена 
ради непосредне потрошње или употребе за себе 
или чланове овоје породице,, или "ако је учинилац 
вратио ствар или накнадно штету проузроковану 
кривичним делом. 

(4) За дело из става 1 овог члана, ако је извр-
шено на штету приватне имовине, гоњење се пре-
дузима по предлогу." \ 

Члан 183 
У члану 260 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором 

најмање месец дана" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-

сеца." 
У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором 

најмање три месеца или строгим затвором до пет 
година" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина." 

Члан 184 
У члану 261 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором 

најмање три месеца или строгим затвором до де-
сет година" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 
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Став 2 мења се н гласи: 
„(2) У особито тешким случајевима, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година." 

Члан 105 
У члану 262 врше се ове измене: 
У ставу 1 брише се ознака „(1)а, а уместо речи 

„казниће се затвором најмање три месеца" став-
љају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

От. 2 и 3 се бришу. 

Члан 186 
Члан 263 мења се и гласи: 
„Уговарање несразмерне имовинске користи 

Члан 263 
(1) Ко даје новац или друге потрошне ствари 

на зајам и притом уговори несразмер ну имовинску 
корист, 

казниће се за Т В О Ј Е М ДО једне године и 
новчаном казном. 

(2) Ко за услугу коју чини неком лицу прими 
или уговори за себе или другог несразмерну имо-
винску корист жзкоришћуј ући његово тешко имов-
но стање, тешке станбене прилике, нужду, недо-
вољно искуство или лак омис л еност, 

казниће се затвором и новчаном ка-
зном. 

(3) Истом казном казниће се ко за награду не-
овлашћено посредује при уступању стамбених или 
пословних просторија. 

(4) У особито тешким случајевима дела из ст. 
2 и 3 овог члана, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до пет година и новчаном казном." 

Члан 187 
У члану 265 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

три године" стављају се речи 
„казниће се затвором.44 

У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором до 
једне године" стављају се речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Став 3 мења се и гласи: 
„(3) Ко купује, трима у залогу или на други 

начин прибавља, прикрива или протура ствари за 
које зна или је могао знати да су прибављене кри-
вичним делом из члана 255 овог законика, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

Члан 188 
У члану 266 став 1 уместо броја „254 став 1 и 3"' 

стављају се бројеви „250, 254 ст. 1, 3 и 4, 254а", а 
уместо броја „258 став 1 и 2" ставља се број „258'% 

Члан 189 
План 267 мења се и гласи: 

„Изрицање казне конфискације имовине 
Члан 267 

При осуди на казну тежу од три године стро-
гог затвора суд може учиниоцу кривичних дела 
из чл. 250 до 253, 255 и 258 став 2 овог законика, 
учињених на штету друштвене имовине изрећи ка-
зну конфискације имовине,4 

Члан 190 
У члану 268 врше се ове измене: 
У ставу 1 после речи „гасом" додају се речи 

„јонизирајућим зрачењем". 
У ставу 3 уместо речи „казниће се затвором да 

три године" стављају се речи 
„казниће се затвором." 

Члан 191 
У члану 269 врше се ове измене: 
Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) Одговорно лице у руднику, фабрици, радова 

оници или другом рад ил ишту које не постави за-
штитне уређаје или их не одржава, у исправном 
стању, или их у случају" потребе не' стави у дејн 
ство, или уопште не поступа по прописима о хити-
јенско-техничким и заштитним мерама при раду М 
тиме изазове опасност за живот људи или за имо-
вину, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

Досадашњи став 2, који постаје став З, мења 
се и гласи: 

„(3) Ако је дело из ст. 1 и 2 учињено из нехата, 
учинилац ће се казнити затвором." 

Додаје се нов став 4 који гласи: 
„(4) При изрицању условне осуде за дело из е л 

2 и 3 овог члана суд може учиниоцу поставити 
услов да у одређеном року постави заштитне уре-? 
ђаје." 

Члан 192 
У члану 270 став 2 уместо речи „учинилац ћа 

се казнити затвором до три године" стављају еа 
речи 

„учинилац ће се казнити затвором." 

Члан 193 
У члану 271 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором 

најмање месец дана" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

У ставу 3 уместо речи „казниће се затвором де 
три године" стављају се речи 

„казниће се затвором до једне године." 

Члан 194 
После члана 271 додаје се нов члан 271а који 

гласи: 
„Непружање помоћи лицу повређеном у саобраћај-

не! несрећи 
Члан 271а 

(1) Возач моторног возила или другог превозиле 
средства који остави без помоћи лице које је по-
вређено тим превозним средством, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ако је због неуказивања помоћи наступила 

тешка телесна повреда или смрт повређеног, 
учинилац ће се казнити затвором иај^ 
мање три месеца или строгим затворим! 
до пет година." 

Члан 195 
У члану 272 став 2 уместо речи „учинилац ће 

се казнити затвором до три године" -стављају еа 
речи 

„учинилац ће се казнити затвором." 

Члан 196 
З л а н 273 мења се и гласи: 
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„Тешка дела против опште сигурности 
Члан 273 

(1) Ако је услед дела из чл. 268 ст. 1 и 2, 269 
ст. 1 и 2, 270 став 1, 271 ст. 1 и 2 и 272 став 1 овог 
законика наступила, тешка телесна повреда неког 
лица или имовинска штета великих размера, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(2) Ако је услед дела из чл. 268 ст. 1 и 2, 269 
ст. 1 и 2, 270 став 1 271 ст. 1 и 2 и 272 став 1 овог 
законика наступила смрт једног или више липа, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године. 

(3) Ако је услед дела из чл. 268 став 3. 269 став 
З, 270 став 2, 271 став 3 и 272 став 2 овог законика 
наступила тешка телесна повреда неког липа или 
имовинска штета великих размера, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање шест месеци или строгим затво-
ром до пет година. 

(4) Ако је услед дела из чл 268 став 3. 269 став З, 
270 став 2, 271 став 3 и 272 став 2 овог законика 
наступила смрт једног или више лица. 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до осам година." 

Члан 197 
У члану 275 уместо речи „казниће се новчаном 

казном или затвором до две године" стављају се 
речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Члан 198 
У члану 276 уместо речи „казниће се новчаном 

казном или затвором до две године" стављају се 
речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Члан 199 
У члану 278 врше се ове измене: 
У ставу 1 после речи „експлозија" ставља се 

тапета и додају се речи „саобраћајна несрећа". 
У ставу 2 после речи „експлозије" ставља се 

запета и додају се речи „саобраћајне несреће", а 
уместо речи „казниће се затвором до две године" 
стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 200 
У члану 279 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

У ставу 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 
затвором најмање-шест месеци или строгим затво-
ром до десет година" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити затвором нај -
мање шест месеци или строгим затвором 
до пет година." 

Члан 201 
У члану 280 став 1 уместо речи „казниће се 

затвором или строгим затвором до пет година" став-
љају се речи 

„казниће се затвором." 

Члан 202 
У члану 281 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „или да се не примене 

ваепитно-поправне мере или мере безбедности" 
стављају се речи „изречене мере безбедности или 
да се не примене васпитне мере упућивања у ва-

спитну установу или у ва опити о-поправни дом", а 
уместо речи „казниће се затвором" стављају се 
речи 

„казниће се затвором до једне године." 
Додају се нови ст. 2 и 3 који гласе: 
„(2) Ко пр\тжи помоћ учиниоцу кривичног дела 

за које је прописана казна строгог затвора преко 
пет година, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(3) Ко пружи помоћ учиниоцу кривичног дела 
за које је прописана смртна казна, 

казниће се строгим затвором до десет 
година." 

Досадашњи став 2 постаје став 4. 
У досадашњем ставу З, који постаје став 5, уме-

сто речи „из става 1" стављају се речи „из ст. 1 до 3". 

Члан 203 
У члану 282 врше се ове измене: 
Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) Истом казном казниће се ко подметањем 

трагова кривичног дела или на други начин иза-
зове покретање кривичног поступка због кривичног 
дела за које се гони по службеној дужности против 
лица за које зна да мије учинилац." 

Досадашњи ст. 2 и 3 постају ст. 3 и 4. 

Члан 204 
У члану 283 врше се ове измене: 
У ставу 1 после речи „арбитражном" ставља се 

запета и додају се речи „административно-крзне-
ном, дисциплинском", а уместо речи „казниће се 
затвором до три године" стављају се речи 

,,казниће се затвором." 
Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) Истом казном казниће се странка која при-

ликом извођења доказа саслушањем странака у 
парничном поступку да лажан исказ, а суд је на 
овом исказу засновао своју пресуду." 

У досадашњем ставу 2, који постаје став З, 
уместо речи „учинилац ће се казнити затвором" 
стављају се речи 

„учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година.4 ' 

Став 3 се брише. 
У ставу 4 уместо речи „става 2 и 3" стављају 

ее речи „става 3". 

Члан 205 
У члану 285 уместо речи „казниће се новчаном 

казном или затвором до две године" стављају се 
речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године." 

Члан 206 
У члану 286 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

три године" стављају се речи 
„казниће се затвором." 

У ставу 2 уместо речи ,.казниће се строгим за-
твором до осам година" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строги^ затвором до пет го-
дина." 

Члан 207 
У члану 287 уместо речи „претње да Ће непо-

средно употребити силу" стављају се речи „претњом 
да ће непосредно напасти на живот или тело", а 
уместо речи „казниће се затвором или строгим за-
твором до пет година" стављају се речи 

„казниће се затвором на!мање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 
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Члан 208 
У члану 288 став 1 уместо речи „казниће се за-

твором или строгим затвором до пет година" став-
љају се речи 

,.казниће се затвором најмање 'три ме-
сеца или строгим затвором до пет о-
дана." 

Члан 209 
У члану 289 врше се ове измене: 
У ставу 1 после речи „вршењу службене радње" 

Додају се речи „коју је предузело у оквиру својих 
овлашћења", а уместо речи „казниће се затвором 
до две године" стављају се речи 

„казниће се затвором до једне године." 
У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором до 

три године" стављај-у се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Став 3 мења се и гласи: 
„(3) За покушај дела из ст. 1 и 2 овог члана 

казниће се." 
У ставу 4 уместо речи „казниће се новчаном 

казном или затвором до шест месеци, а може се и 
ослободити од казне" стављају се речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до шест месеци." 

' Члан 210 
У члану 290 став 2 уместо речи „казниће се за-

твором до три године" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме^ 
сеца." 

Члан 211 
У члану 291 став 2 уместо речи „учинилац ће 

се казнити строгим затвором од две до пет година" 
стављају се речи 

„учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до пет година." 

Члан ^12 
Члан 292 мења се и гласи: 

„Нспослушност према наредби за удаљавање 
Члан 292 

Ко се не удаљи из скупине људи коју је овла-
шћено службено или војно лице позвало да се ра-
зиђе у приликама кад је јавни ред угрожен, 

казниће го новчаном -казном или затво-
ром до трк глг:еца." 

Члан 213 
После члана 292 додаје се нов члан 292а који 

гласи: 
„Ширење лажних вести 

Члан 292а 
Ко износи или проноси лажне вести или твр-

ђења у намери да изазове нерасполажење или уз-
немирење грађана или да се угрози јавни ред или 
мир, или то учини у намери да се осујети спрово-
ђење одлука и мера државних органа и установа 
или да се умањи поверење грађана у такве одлуке 
и мере, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године." 

Члан 214 
У члану 295 став 1 мења се и гласи: 
„(1) Ко противправно одузме, сакрије, уништи, 

оштети или на други начин учини неупотребљивим 
службени печат, књигу, опис или исправу која 

припада државном органу, установи, привредној ор-
ганизацији или друштвеној организацији која врши 
јавну службу, или се код њих налази, 

казниће се затвором." 

Члан 215 
У члану 296 врше се ове измене: 
У стазу 1 после речи „службено" додају се речи 

„или војно", а уместо речи „казниће се новчаном 
казном или затвором до две године" стављају се 
речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године " 

1Јтав 2 мења се и гласи: 
„(2) Истом казном казниће се ко изврши какву 

радњу коју је овлашћено да изврши само одређено 
службено или војно лице." 

Члан 216 
У члану 297 врше се ове измене: 
Испред садашњег текста ставља се ознака „(1)". 
Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) Гоњење се пред узима по предлогу." 

Члан 217 
У чланзу ЗОО врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором 

или строгим затвором до пег год инг" стављају се 
речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором 
до две године" стављају се речи 

„казниће се затвором до једне године." 

Члан 218 
У члану 301 после речи „држи" ставља се реч 

„ватрено", а уместо речи „казниће се затвором до 
две године" стављају се речи 

„казниће се- затвором до једне године." 

Члан 219 
Члан 303 мења се и гласг/г: 

„Недозвољен прелаз државне границе 
Члан 303 

(1) Ко без прописане дозволе пређе или покуша 
да пређе границу Ј у г о с л в и ј е у организоване^ гру-
пи, наоружан или употребом насиља, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ко се бави п р е б а ц и в а њ е других преко гра-

нице Југославијг или ко из користољубља омогу-
ћује другоме недозвољен прелаз границе, 

казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет годи-
на, а ако је изречена казна тежа од три 
године строгог затвора може се казнити 
и конфискзцијом имовине." 

Члан 220 
У члану 306 врше се ове измена: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором." 

У ставу 3 уместо речи „учинилац ће се казните 
затвором или строгим затвором до пет година" став-
љају се речи 

„учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца или строгим затво-
ром до пет година." 



Страна 810 — Број 30 ' ^ ^ ^ СЛУЖБЕНИ 

Члан 221 
У члану 308 став 1 уместо речи „казниће се 

затвором или строгим затвором до пет година" став-
љају се речи 

, казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

Члан 222 ^ 
У 'члану 309 став 1 уместо речи ,.казниће се 

затвором до две године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

Члан 223 
Члан 310 мења се џ гласи: 

„Иадриписарство 
Члан 310 

Ко се неовлашћено и за награду бави пружањем 
правне помоћи, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године." 

Члан 224 
У члану ЗИ уместо речи „казниће се затвором 

до две године" стављају се речи 
„казниће се затвором." 

Члан 225 
После члана 313 додаје се нов члан 313а који 

гласи: 
„Повреда гроба 

Члан 313а 
Ко неовлашћено прекопа, разруши или оштети 

гроб или друго место у коме се умрли сахрањују, 
или их грубо повреди, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године." 

Члан 226 
У члану 314 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „какву корист" стављају 

се речи „какву неимовинску корист", а уместо речи 
„казниће се затвором до три године" стављају се 
речи 

„казниће се затвором." 
Став 2 мења се и гласи: 
„(2) Ако је делом из става 1 овог члана про-

узрокована знатна штета или тежа повреда права 
грађана, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање шест месеци или строгим затво-
ром до пет година." 

Став 3 мења се и гласи: 
„(3) Одговорно лице у привредној или друштве-

ној организација или у органу друштвеног управ-
љања које учини дело из ст. 1 и 2 овог члана 
казниће се казном прописаном за то дело." 

Члан 227 
После члана 314 додаје се нов члан 314а који 

гласи: 
„Злоупотреба службеног положаја или овлашћења 

из користољубља 
Члан 314а 

(1) Службено лице које злоупотребом свог по-
ложаја или овлашћења прибави себи или другом 
противправну имовинску корист, уколико не постоје 
обележја неко^ другог кривичног дела, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Ако вредност прибављене имовинске користи 
прелази три стотине хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 
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(3) Одговорно лице у привредној или друштвеној 
организацији или у органу друштвеног управљања 
које учини дело из ст. 1 и 2 овог члана казниће се 
казном прописаном за то дело." 

Члан 228 
Члан 317 мења се и гласи: 

„Несавестан рад у служби 
Члан 317 

(1) Службено лице које свесним кршењем про-
писа ики на други начин очигледно несавесно по-
ступа у вршењу службе, иако је свесно или је могло 
и морало бити свесно да услед тога може наступити 
тежа повреда права грађана или имовинска штета, 
па таква повреда односно штета у износу који пре-
лази сто хиљада динара и наступи, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана на-
ступила имовинска штета преко три стотине хи-
љада динара, Ф 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца. 

(3) Одговорно лице у друштвеној организаг зји 
или у органу друштвеног управљања које учини 
дело из става 1 и 2 овог члана казниће се казном 
прописаном за то дело." 

Члан 229 
У члану 318 врше се ове измене: 
У^стабу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављаху се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) У особито тешким случајевима дела Из ст 1 

и 2 овог члана, 
учинилац ће се казнити затвором нај -
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година." 

Члан 230 
После члана 318 додаје се нов члан 318а који 

гласи: 
„Превара у служби 

Члан 318а 
(1) Службено лице које у намери да прибави 

себи или другом противправну имовинску корист 
подношењем лажних обрачуна или на други начин 
доведе у заблуду државни орган или установу да 
изврши незакониту исплату, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или' строгим затвором до пет година 

2̂) Ако незаконито извршена исплата прелази 
износ од три стотине хи,љада динара, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(3) Одговорио лице у привредној органнг-^пи 
које .у-шни дело из ст. 1 и 2 овог члана казниће се 
казном прописаном за то дело." 

Члан 231 
У члану 319 додаје се нов став 3 који гласи: 
-(3) Одговорно лице у привредној или друштве-

ној организацији или у органу друштвеног управ-
љач,а које учинц дело из ст. 1 и 2 овог члана ка-
зниће се казном прописаном за то дело." 

Члан 232 
У члану 320 врше се ове измене: 
У ставу 1 после речи ,.преда" додају се речи 

„или на други начин учини доступним", а уместо 
речи „казниће се затвором до две године" с т р е -
љају се речи ч 

,.кпзниће се затвором најмање три ме-
сеца." 
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Став 2 мења се и гласи: 
„(2) Ако су документи или подаци од нарочите 

важности или ако је учинилац примио мито, 
казниће се строгим затвором до десет 
година." 

Став 3 се брише. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став З, уме-

сто речи „из става 2" стављају се речи „из става 1", 
а уместо речи „учинилац ће се казнити затвором до 
две године" ставл^дју се речи 

„учинилац ће се казнити затвором до 
једне године." 

Додаје се нов став 4 који гласи: 
„(4) Казнама предвиђеним у ст. 1 до 3 овог члана 

казниће се одговорно лице у привредној или дру-
штвеној организацији или у органу друштвеног 
управљања ако ода службену тајну за коју је са-
знало у вршењу своје службе иако је од службеног 
лица упозорено на потребу њеног чувања." 

Члан 233 
Члан 322 мења се и гласи: 

„Проневера 
Члан 322 

(1) Ко у намери да себи или другом прибави 
имовинску корист противлравно присвоји новац, 
хартије од вредности или друге покретне ствари 
које су му поверене у служби- или уопште на раду 
у државном органу или установи, у привредној или 
друштвеној организацији или у органу друштвеног 
управљања, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет година. 

(2) Ако вредност проневерене имовине прелази 
износ од три стотине хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година." 

Члан 234 
У члану 323 став 1 мења се и гласи: 
„(1) Ко се повлашћено послужи новцем, хар-

тијама од вредности или другим покретним ства-
рима које су му поверене у служби или уопште 
на раду у државном органу или установи, у дру-
штвеној или привредној организацији или органу 
друштвеног управљања, или ове ствари другом 
неовлашћен да на послугу, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 235 
У члану 324 ст' 1 и 2 мењају се и гласе: 
„(1) Ко користећи свој службени или друштвени 

положај и утицај за награду или какву другу ко-
рист посредује да се изврши рлужбена радња ко ја 
би се и без тога морала извршити, или да се не' 
изврши службена радња која се не би смела из-
вршити, 

казниће се затвором. 
(2) Ко користећи свој службени или друштвени 

положај и утицај посредује да се изврши службена 
радња која се не би смела извршити, или да се не 
изврши службена радња која би се морала извр-
шити, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Члан 236 
У члану 325 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором 

најмање три месеца или строгим затвором до осам 
година" стављају се речи 

„казниће се строгим затвором до осам 
година." 

У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором до 
три године" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

Додаје се нов став 5 који гласи: 
„(5) Одговорно лице у привредној или друштвен 

ној организа-цији или у органу друштвеног управа 
љања које учини дело из ст. 1 до 3 овог члана ка-' 
зниће се казном прописаном за то дело." 

Члан 237 
У члану 326 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором нај'? 

мање два месеца" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца." 

У ставу 2 уместо речи „казниће се затвором до 
две године" стављају се речи 

„казниће се затвором до једне године." 
Став 3 мења се и гласи: 
„(3) Суд може учиниоцу дела из става 1 овог 

члана изрећи судску опомену ако је учинр^тц дао 
мито на захтев службеног Лица, а после давања 
,тита то је добровољно пријавио." 

Додаје се нов став 5 који гласи: 
„(5) Одредбе ст. 1 до 4 овог члана примењују се 

и кад је мито дато или обећано одговорном лицу у 
привредној или друштвеној организацији или у ор-
гану друштвеног управљања." 

Члан 238 
После члана 326 додаје се нов члан 326а који 

гласи: 
„Изрицање казне конфискације имовине 

Члан 326а 
При осуди на казну тежу од три године стро-

гог затвора суд може учиниоцу кривичних дела из 
чл. 314а став 2, 315 став 2, 318а став 2, 320 став 2, 
321, 322 став 2, 323 став 2 и 325 став 1 овог законика 
изрећи казну конфискације имовине." 

Члан 239 
У члану 327 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

У досадашњем ставу 6, који постаје став З, уме-
сто речи „казниће се затвором до две године" став-
љају се речи 

„казниће се затвором до једне године." 
Досадашњи ст. 3 и 4 се бришу. 
Досадашњи став 5, који постаје став 4, мења 

се и гласи: 
„(4) У особито тешким случајевима дела из ст. 1 

и 2 овог члана, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година." 

Додаје се нов став 5 који гласи: 
„(5) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 

из нехата, па су услед тога наступиле тешке после-
дице, учинилац ће се казнити затвором. 

Члан 240 
После члана 327 додаје се нов члан 327а који 

гласи: 
„Одбијање Примања и употребе оружја 

Члан 327а 
Војно лице које одбија да прими оружје ил-и да 

га употреби по наређењу или по правилима службе, 
казниће се строгим затвором до десет 
година."" 

Члан 241 г 
У члану 328 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се строгим за-

твором" стављају се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

I 



Страна 812 — Број 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 29 јул 1959 ^ 

У ставу 2 уместо речи „казниће се строгим за-
твором најмање пет година, а организатор строгим 
затвором најмање осам година или смртном казном" 
стављају се речи 

„казниће се строгим затвором до десет 
година." 

Став 3 мења се и гласи: 
„(3) Ако је дело из ст. 1 и 2 овог члана изврше-

но употребом оружја или је при извршењу дела 
неко лице са умишљајем лишено живота, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године или смртном 
казном." 

У ставу 4 уместо речи „Војни" стављају се речи 
„Организатор дела из става 2 овог члана или војни", 
а уместо речи „казниће се строгим затвором на ј -
мање д ^ е т година или смртном казном" стављају 
се речи 

„казниће се строгим затвором најмање 
три године." 

Додаје се нов став 5 који гласи: 
,̂(5) Ко врши припреме за дело из става 2 овог 

члана, 
казниће се строгим затвором до десет 
година." / 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, уме-
сто речи „става 1 и 2" стављају се речи „ст. 1 до 3", 
а уместо речи „казниће се стро-гим затвором до де-
сет година" стављају се речи 

„казниће се строгим затвором до пет 
година." 

Члан 242 
У члану 329 после речи „позив или" додају се 

речи „не изврши или одбије да изврши њихово'". 

Члан 243 
У члану 330 врше се ове измене: 
Наслов члана мења се та гласи: „Спречавање 

војног лица у вршењу службене дужности". 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

три године" стављају се речи 
„казниће се затвором." 

Став 2 мења се и гласи: 
„(2) За покушај ће се казнити." 
Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(З) У особито тешким случајевима дела из 

става 1 овог члана, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година." 

Члан 244 
У члану 331 врше се ове измене: 
У ставу 3 уместо речи „или је лишено живота," 

стављају се речи „или су наступиле тешке после-
дице за службу," а уместо речи „учинилац ће се 
казнили строгим затвором најмање једну годину или 
смртном казном" стављају се речи 

^учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година." 

Додаје се нов став 4 који гласи: 
„(4) Ако је при извршењу дела из става 1 овог 

члана војно лице лишено живота, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године или смртном 
казном." 

Члан 245 
У члану 334 врше се ове измене: 
Наслов члана мења се и гласи: „Повреда стра-

жарске; патролне Или друге сличне службе". 
У ставу 1 уместо речи „стражарске, патролне 

или спроводничке" стављају се речи „стражарске 

или патролне", а уместо речи „казниће се затвором 
до две године^ стављају сс речи 

„казниће се затвором до једне године" 
У ставу 2 после речи „важног значаја" додају 

се речи „или су наступиле тешке последице1 а 
уместо речи „учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца" ставл^ају се речи 

„учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година." 

Став 3 мења се и гласи: 
,(З) Ако су дела из ст. 1 и 2 овог члана учи-

њена из нехата, 
учинилац ће се казнити за дело из ста-
ва 1 затвором до шест месеци, а за дело 
из става 2 затвором до једне године." 

Члан 246 
У плавну 335 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

пет година' стављату се речи 
„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина " 

У ставу 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 
строгим затвором" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Ако су дела из ст. 1 и 2 овог члана учиње-

на из нехата, 
учинилац ће се казнити за дело ит става 
1 затвором, а за дело из става 2 затво-
ром најмање три месеца или- строгим 
затвором до пет година." 

Члан 247 
У члану 336 врше се ове измене: 
Наслов члана мења се и гласи: „Подношење 

неистинских рапорта и извештаја". 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

Став 2 мења се и гласи: 
„(2) Ако је дело из става 1 овог члана извршено 

подношењем извештаја или рапорта од нарочите 
важности или су наступиле тешке последице. 

у-чинилац ће се казнити строгим затво-
ром до пет година." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Ако је дело из става 2 овог члана извршено 

из нехата, 
учинилац ће се казнити затвором до 
једне године." 

Члан 248 
У члану 337 врше се ове измене: ^ 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

две године" стављају се речи 
„казниће се затвором." 

У ставу 3 уместо речи „учинилац ће се казнити 
у случају из става 1 затвором до шест месеци, а у 
случају из става 2 затвором најмање шест месеци" 
стављају се речи 

„учинилац ће се казнити за дело из ста-
ва 1 затвором до једне године, а за дело 
из става 2 затвором најмање шест ме-

,, сеци или строгим затвором до пет го-
дина." 

Члан 249 
У члану 338 врше се ове измене: 
У ставу 1 бришу се речи „или лице на служби 

у оружаним снагама", после речи „при" додаје се -
реч „обуци", а уместо речи „казниће се затвором 
до две године" стављају се речи 

„казниће се затвором." 



Среда, 29 јул 1959^^^^^^^ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 30 — Страна 805 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Ако су дела из ст. 1 и 2 овог члана учињена 

из нехата, ч 
учинилац ће се казнити за дело из става 
1 овог члана затвором до једне године, 
а за дело из става 2 затвором најмање 
шест месеци или строгим затвором до 
пет година." 

Члан 250 
У члану 339 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „позивом или јавним 

огласом" стављају се речи „или општим позивом", 
а уместо речи „казниће се затвором до једне године" 
стављају се речи 

„казниће се новчаном казном или за-
твором до јед,не године." 

Став 2 мења се и гласи: 
„(2) Ко се крије да би избегао регрутован^, 

служење обавезног војног рока, војну вежбу или 
другу војну службу иако је био позван појединач-
ним или општим позивом, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Ко побегне у иностранство или неовла^-

шћено остане у иностранству да би избегао законом 
утврђену обавезу у односу на војну службу, 

казниће се строгим затвором до десет 
година." 

У досадашњем ставу З, који постаје став 4, уме-
сто речи „става 1 и 2" стављају се речи „ст. 1 до 3", 
а уместо речи „казниће се строги^ затвором од три 
до десет година" стављају се речи 

„казниће се за дело из става 1 затвором, 
а за дело из ст. 2 и 3 строгим затвором." 

Досадашњи став 4 се брише. 
У ставу 5 уместо речи „става 2 и 4" стављају се 

речи „ст. 2 и 3". 

Члан 251 \ 
У члану 340 врше се ове измене: 
Став 1 мења се и гласи: 
„(1) Ко у намери да избегне службу у војсци 

или да буде распоређен на лакшу дужност сам себе 
озледи или на други начин привремено онеспособи 
за војну службу или дозволи другоме да га привре-
мено онеспособи, као и онај, ко другог са његовим 
одобрењем или без одобрења у истој намери при-
времено онеспособи, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

Додаје се нов став 2 који гласи: 
„(2) Ако је извршењем дела из става 1 овог 

члана наступила трајна неспособно^ за војну слу-
жбу, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година." 

У досадашњем ставу 2, који постаје став З, уме-
сто речи „казниће се затвором или строгим затво-
ром до пет година" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

Досадашњи став 3 се брише. 

Члан 252 
У члану 341 врше се ове измене: 
У ставу 1 брише се ознака: „(1)". 
Став 2 се брише. 

Члан 253 
У члану 342 врше се ове измене: 
Став 2 мења се и гласи: 

„(2) Ако се војно лице из става 1 овог члане 
криЈе да би избегло службу у војсци, 

казниће ое строгим затвором до осам 
година." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Вој^о лице које побегне у иноетранство, 

припрема бекство или неовлашћен остане у ином 
странству, 

казниће се строгим затвором до двашн 
ест година." 

Досадашњи став З, који постаје став 4, мења се 
и гласи: 

„(4) Ко наводи више војних лица на извршење 
дела из ст. 1 до 3 овог члана, 

казниће се за дело из става 1 затвором, 
а за дело из ст. 2 и 3 строгим затво-
ром." 

Досадашњи став 4 се брише. 
Став 5 мења се и гласи: 
„(5) Учинилац дела из ст. 2 и 3 овог члана који 

се добровољно јави државном органу може се блан 
же казнити." 

I ' 

Члан 254 
У члану 343 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се новчаном ка-" 

зном или затвором до две године" стављају се речи? 
„казниће се новчаном казном или затвор 
ром до једне године." 

У ставу 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 
строгим затвором до пет година" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година." 

Члан 255 4 

У члану 344 врше се ове измене: 
Наслов члана мења се и гласи: „Неизвршење 

м а т е р и ј а л а обавезе". 
Став 1 мења се и гласи: 
„(1) Ко противно законом утврђеној обавези без , 

оправданог разлога не приведе стоку или не стави 
на располагање војним органима у одређено време 
и прописаном стању предмете и средства који под-' 
леже матери јалној обавези, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године." 

У ставу 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 
строгим затвором до пет година" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити затвором н а ј -
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година." 

Члан 256 
У члану 345 врше се ове измене: 
У ставу 1 ум то речи „лице на служ)би у ору-

жаним снагама" стављају се речи „одговорно лице 
у предузећу или установи која ради за потребе на-
родне одбране", а уместо речи „казниће се затво-
ром или строгим затвором до пет година", стављају 
се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

У ставу 2 бришу се речи „или лице на служби 
у оружаним снагама" и речи „или преда". 

У ставу 4 уместо речи „учинилац ће се казнити 
у случају из ст. 1 и 2 затвором до три године, а У 
случају из става 3 затвором или строгим затвором 
до пет година" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити за дело из ст, 
1 и 2 затвором, а за дело из става 3 за -
твором најмање три месеца или строгим 
затвором до пет година." 
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Члан 257 
У члану 346 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „Војно лице које" ставља 

се реч „Ко", после речи „експлозивом" додају се 
речи „који припадају војној јединици или устано-
ви", а уместо речи „казниће се затвором до две 
године" стављају се речи 

„казниће се затвором до једне године." 
Став 2 се брише. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2, 
уместо речи „казниће-се затвором или строгим за-
твором до десет година" стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца, или строгим затвором до пет го-
дина." 

У досадашњем ставу 5, који постаје став З, 
уместо речи „става 3 и 4" стављају се речи ,,става 
2", уместо речи „већег" ставља се реч „великог", 
а уместо речи ,.учинилац ће се казнити у случају 
из става 3 строгим затвором, а у случају из става 
4 затвором најмање три месеца или строгим затво-
ром до пет година" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити строгим затво-
ром." 

У ставу 4 уместо речи .,става 3" стављају се 
речи „става 2", а уместо речи „учинилац ће се ка-
знити затвором до две године" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити затвором." 

Члан 258 
После члана 347 додаје се нов члан" 347а који 

гласи: 
е „Крађа војне опреме 

Члан 347а 
(1) Ко из војне јединице или установе украде 

ствар која је део борбеног средства или предмет 
наоружања, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(2) Ако вредност ствари прелази износ од три 
стотине хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром." 

Члан 259 
У члану 348 врше се ове измене: 
У ставу 1 после речи „преда" додају се речи ' 

„или му на други начин учини доступним", а уместо 
речи „казниће се затвором најмање шест месеци" 
стављају се речи 

„казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина." 

Став 3 се брише. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став З, 

уместо речи „става 1—3" стављају се речи „ст. 1 и 
2", а уместо речи „учинилац ће се казнити у слу-
чају из става 1 затвором до једне године, у случају 
из става 2 затвором, а у случају из става 3 стро-
гим затвором до десет година" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити за дело из 
става 1 затвором, а за дело из става 2 
затвором најмање три месеца или стро-

4 тим затвором до пет година." 

Члан 260 
У члану 349 врше се ове измене: 
У ставу 1 уместо речи „казниће се затвором до 

шест месеци" стављају се речи 
„казниће се затвором до једне године." 

У ставу 2 уместо речи ^,казниће се затвором 
До три године" стављају се речи 

„казниће се затвором." 

Члан 261 
Члан 351 се брише. -

ч 
Члан 262 

У члану 352 врше се ове измене: 
У ставу 1 бришу се речи „или лице на служби 

у оружаним снагама" 
У ставу 2 уместо речи .,учинилац ће се казнити 

строгим затвором нат мање две године или смртном 
казном" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити строгим за-
твором најмање три године или смртном 
казном." 

Члан 263 
У члану 354 уместо речи .,казниће се строгим 

зат, ^ .,м" стављају се речи 
„казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном." 

Члан 264 
У члану 356 став 3 уместо речи „учинилац ће се 

казниш затвором најмање један месец или строгим 
затвором до пет година"'Ставља1у се речи 

„учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година." 

Члан 265 
У члану 358 став 1 уместо речи „казниће се 

строгим затвором до дванаест година" стављају се 
речи 

„казниће се строгим затвором до десет 
година." 

Члан 266 
У члану 359 став 1 уместо речи „казниће се 

затвором најмање шест месеци" стављају се речи 
„казниће се затвором." 

Члан 267 
У члану 360 врше се ове измене: 
У ставу 2 уместо речи „учинилац ће се казнити 

строгим затвором најмање једну годину или смрт-
ном казном" стављају се речи 

„учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године или смртном 
казном." 

Додаје се нов став 3 који гласи: 
„(3) Ако су дела из ст. 1 и 2 овог члана учи-

њена из нехата, 
„учинилац ће се казнити за дело из 
става 1 затвором, а за дело из става 2 
строгим затвором до пет година." 

Члан 268 
После члана 360 додају се нови чл. ЗбОа, 3606 

и ЗбОв који гласе: 
„Особито тешки случајеви кривичних дела против 

оружаних снага 
Члан ЗбОа 

(1) За дела из чл. 327 став 4, 327а, 328 ст. 2 до 4, 
331 став З, 334 став 2, 336 став 2, 339 ст. 2 до 4, 340, 
341; 342 ст. 2 до 4, 345 став 3 и 348 став 2 овог за-
коника ако су извршена у приправном, мобилном 
или ратном стању, или ако је дошло до угрожавања 
безбедности или војне моћи државе, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године или смртном 
казном. 

(2) Истом казном казниће се учинилац дела из 
чл. 327 став 5, 334 став З, 336 став 3 и 348 став 3 
ОЕОГ законика ако је дело извршено у мобилном 
или ратном стању, а дошло је до тешког угрожа-
вања безбедности или војне моћи државе и ако је 
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учинилац при извршењу дела показао крајњу не-
марност. 

Изрицање казне конфискације имовине 
Члан 3606 

При осуди на казну тежу од три године строгог 
затвора, суд може учиниоцу кривичног дела против 
оружаних снага изрећи казну конфискације имо-
вине 

Услови за изрицање дисциплинсхих казни 
Члан 360в 

За кривична дела против оружаних снага за 
која је прописана казна затвора, може се војним 
лицима изрећи дисциплинска казна, ако је дело до-
било особито лак вид и ако то захтевају интерес?г 
службе и дисциплине." 

Члан 269 
Члан 361 се брише. 

В П Р Е Л А З Н Е И З А В Р Ш Н Е 
О Д Р Е Д Б Е 

1. Одредбе о изреченим казнама 
Члан 270 

(1) После изгласавања овог закона у Савезној 
народној скупштини не може се изрлћи смртна 
казна у случајевима кад се она не може изрећи по 
овом закону. 

(2) Смртна казна правоснажно изречена, а не-
извршена до дана изгласавања овог закона у Са-
везној народној скупштини, у случајевима кад се 
по ступању на снагу овог закона не може изрећи 
смртна казна, неће се извршити и замењује се 
казном строгог затвора у трајању од петнаест го-
дина. 

Члан 271 
(1) Казна строгог затвора у доживотном траја-

њу, која је правноснажно изречена до дана ступања 
на снагу овог закона, постаје казна строгог затвора 
у трајања од двадесет година, а ако је изречена у 
случајевима кад се по овом закону не може изрећи 
смртна казна, постаје казна строгог затвора у тра-
јању од петнаест година. 

(2) Казна строгог затвора у трајању дужем од 
петнаест година која је правоснажно изречена до 
дана ступања на снагу овог закона постаје казна 
строгог затвора у трајању од петнаест година. 

(3) Казна затвора у трајању дужем од три годи-
не која је правоснажно изречена до дана ступања 
на снагу овог закона постаје казна затвора у тра-
јању од три године. 

Члан 272 
(1) За лица осуђена због кривичних дела против 

народа и државе или ратног злочина, ако су ова 
дела извршена у ратном периоду од 1941 до 1945 
године, изречена казна строгог затвора у дожи-
вотном трајању постаје казна строгог затвора у 
трајању од двадесет година, а изречена казна 
строгог затвора у трајању дужем од петнаест го-
дина остаје непромењена. 

(2) Одредба става 1 овог члана односи се и на 
случајеве кад је казна изречена за дела наведена 
у тој одредби у стицају са кривичним делима учи-
њеним после рата. 

Члан 273 
Казна изречена пре ступања на снагу овог за-

копа преко највеће мере казне прописане овим за-
коном која још није издржана замењује се нај -
већом мером казне коју одређује овај закон. 

Члан 274 
V 

( 1 ) Ступањем на СЕШГУ овог закона престаје 
казна ограничења грађанских права. 

(2) Правоснажпа осуда на ову казну изречена 
до дана ступања на снагу овог закона повлачи 
правну последицу из члана 37а став 1 тачка 5 Кри-
вичног законика Ова правна последица трајаће 
док ои трајала изречена казна ограничења грађан-
ских права, а ако је изречена казна трајног ограни-
чења грађанских права. правна последица трајаће 
пет година од дана издржане опроштене или за -
стареле плтЈне казне 

Члан 275 
(1) Казна забране бављења одрешеним занима-

њем постаје мера безбедности. 
(2) Казна трајне забране бављења одређеним за -

нимањем изречена до д^ана ступања на снагу овог 
закона постаје мера безбедности забране бављења 
одређеним зани.мањем у трајању од десет година. 

2. Одредбе о правним последицама осуде ј 
Члан 276 

Даном ступања на снагу овог закона укидају 
се све одредбе у посебним прописима у којима се 
предвиђа наступање одређених правних последица 
услед изрицања казне ограничења грађанских 
права. 

Члан 277 
(1) Изузетно од одредбе члана 37а Кривичног 

законика савезним законом може се прописати као 
времена или трајна правна последица осуде ограни-
чење права на пензију (личну, породичну, инвалид-
ску) или на инвалидска права ратних и мирнодоп-
ских војних инвалида за лица која су правоснажно 
осуђена због кривичног дела против народа и др-
жаве или ратног злочина, ако су та дела извршена 
у ратном периоду од 1941 до 1945 године. Тим зако-
ном одређују се и услови за престанак: ове правне 
последице осуде. 

(2) Даном ступања на снагу овог закона престају 
важити прописи којима се због осуде за кривично 
дело предвиђа као правна последица ограничење 
права из одредбе претходног става у случајевима 
који нису обухваћени том одредбом. 

Члан 278 
(1) До доношења Закона о спољнотрговинском 

пословању, у привредним организацијама које су 
уписане у спољнотрговинсгси регистар не могу вр-
шити спољнотрговинске послове пет година после 
издржане, опроштене или застареле казне лица 
која су била осуђена за кривична дела: 

1) против народа и државе (глава X Кривичног 
законика); 

2) против народне привреде, изузев за дела из 
чл. 220 и 243 до 248 Кривичног законика (глава XIX 
Кривичног законика); 

3) против имовине, изузев за дела из чл. 254а, 
256, 257 и 264 Кривичног законика (глава XX Кри-
вичног законика); 

4) против службене дужности, (глава XXIV 
Кривичног законика). 

(2) Одредбе претходног става не односе се на 
условно осуђена лица и на лица осуђена на нов-
чану казну. 

(3) Привредне организације које су уписане у 
спољнотрговински регистар не могу рт радним ме-
стима на ко тима се врше спољнотрговински послови 
упослити ни лица која су била осуђена на новчану 
казну већу од 40.000 динара за привредни преступ 
на основу прописа о девизном и спољнотрговинеком 
пословању. 
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(4) Лица из претходног става не могу бити за-
послена на опољнотрговинским пословима три го-
дине рачунајући од дана извршења казне. 

, 3. Одредбе о ма дол етницима 

Члан 279 
Одредбе члана 41 овог закона примениће се и у 

случају кривичних дела учињених пре његовог сту-
пања на снагу ако још није донета правоснажна 
одлука. 

Члан 280 
(1) Млађем малолетнику који је осуђен на казну 

строгог затвора у трајању дужем од пет година, а 
до дана ступања на снагу овог закона је издржао 
пет година, обуставља се даље извршење казне. 

(2) Млађи малолетник који је осуђен на казну 
строгог затвора у трајању дужем од пет година, а 
до дана ступања на снагу овог закона је издржао 
мање од пет година, упутиће се у васпитно-поправ-
н"и дом где може остати још онолико времена колико 
недостаје до пет година. На предлог управника 
казнено-поправног дома суд може из оправданих 
разлога, а нарочито због кратког времена за које би 
се малолетник имао упутити у васпитно-поправни 
дом, одлучити да се малолетник задржи у казнено-
поправном дому. 

(3) Казну затвора или казну строгог затвора у 
трајању до пет година правоснажно изречену мла-
ђем малолетнику до дана ступања на снагу овог за-
кона суд ће заменити васпитном мером према од-
редбама овог закона. 

Члан 281 
Казна затвора или строгог затвора у трајању 

превео једне године која је изречена старијем мало-
летник^ до дана ступања на снагу овог закона по-
стаје казна малолетничког затвора у истом трајању, 
али највише до десет година. 

Члан 282 
Ако је старији малолетник осуђен на казну за-

твора или строгог затвора у трајању до једне годи-
не, суд ће одлучити да ли ће га упутити у васпитно-
поправни дом или ће му изрећи неку другу вас-
питну меру. 

Члан 283 
Одредба члана 79 Кривичног законика о обу-

стави изв,ршења и измена одлука о васпитним ме-
рама које су се могле изрећи по досадашњим про-
писима примењиваће се и на малолетнике на које 
су примењене васпитно-поправне мере пре ступања 
на снагу овог закона. 

Члан 284 
Новчане казне изречене малолетницима, које 

нису извршене до дана ступања на снагу ог за-
кона, неће се извршавати. 

Члан 285 
Условне осуде које су правоснажно изречене 

малолетницима до дана ступања на снагу овог за-
кона, не могу се опозвати. 

4. Посебне одредбе 
Члан 286 

(4) Урачунавање притвора и истражног затвора 
у новчану казну по правоснажно донетим пресу-
дама до дана ступања на снагу овог закона вршиће 
се по прописима који су важили у време доно-
шења пресуде. 

(2) По тим прописима вршиће се и замењивање 
новчане казне у затвор. 

л Члан 287 
Опозивање условне осуде после ступања на 

снагу овог закона врши се по одредбама овог за^ 
кона. 

Члан 288 
Опозивање условног отпуста после ступања на 

снагу овог закона врши се по одредбама овог за -
кона. 

Члан 289 
Од дана ступања на снагу овог закона рокови 

застарелости рачунају се по овом закону. ? 

Члан 290 
Одредбе овог закона о брисању осуде примениће 

се и на осуде које су правоснажно изречене пре 
ступања на снагу овог закона а нису брисане по 
ранијим прописима. 

5. Измене у постојећим законима 

Члан 291 
У следећим законима врше се ове измене: 
1) У Основном закону о браку („Службени лист 

ФНРЈ", бр. 29/46 и 18/55) укида се члан 916. 
2) У Основном закону о старатељству („Слу-

жбени лист ФНРЈ", бр. 30/47) члан 15 тачка 1 мења 
се и гласи: 

,Д) које је осуђено на казну строгог затвора 
или на казну затвора за кривична дела извршена 
из кбристољубља;". I 

3) У Основном закону о стипендијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 32/55) у члану 41 брише се 
тачка 5, а додаје се нов став 2 који гласи: 

„Давалац стипендије може укинути давање сти-
пендије ако је стипендиста осуђен на казну строгог 
затвора или на казну затвора преко једне године." 

4) У Закону о одликовањима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 55/55), члан 20 мења се и гласи: -

„Одузимање одликовања као правна последица 
осуде у смислу члана 37а Кривичног законика на-
ступа у овим случајевима: 

1) одликовања за заслуге у рату одузимају сз 
само при осуди на казну строгог затвора од три го-
дине или тежу казну за кривична дела против на-
рода и државе, ратних злочина, геноцида и кривич-
на дела против оружаних снага извршена за време 
рата; 

2) остала одликовања одузимају се при осуди на 
казну строгог затвора за кривична дела наведена 
у претходној тачки. 

Суд може у пресуди одузети одликовање, осим 
одликовања за заслуге у рату, и лицу које је осу-
ђено за неко друго кривично дело учињено са уми-
шљајем за које је изрекао казну строгог затвора, 
ако нађе да се учинилац својим делом показао не-
достојним да буде носилац одликовања. 

Претседник Републике може одлучити да у по-
једином случају из тач. 1 и 2 става 1 овог чла-
на не наступа одузимање одликовања. 

За време извршења казне строгог затвора и за-
твора осуђени коме није одузето одликовање не 
може носити одликовање. 

Решење о одузимању одобрења југословенском 
држављанину за ношење страних одликовања до-
носи Савезно извршно веће." 

5) У Закону о адвокатури („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 15/57) члан 69 тачка 3 мења се и гласи: 

,,З) ако буде осуђен на казну строгог затвора;". 
Члан 76 тачка 3 мења се и гласи: 
,,З) ако буде осуђен на казну строгог затвора;". 

6. Одредбе о ступању закона на снагу 
Члан 292 

Законом народне републике одредиће се од кад 
ће се примењивати одредбе овог закона које пред-
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виђају мере упућивања у дисциплински центар и 
појачаног надзора органа старатељства, али приме-
на ових одредаба може се одложити најдаље до 
краја 1963 године, 

Члан 293 
Овлашћује се Законодавни одбор Савезног већа 

Савезне народне Скупштине да утврди и изда пре-
чишћени текст Кривичног законика, с обзиром на 
измене и допуне учињене у овом закону, кзо и да 
изврши потребне редакциске измене. 

Члан 294 
Одредбе члана 270 овог закона ступају на снагу 

изгласавањем закона у Савезној народној скуп-
штини 

Члан 295 
Овај закон ступа на снагу 1 јануара 1960 године.. 

560. 

На основу овлашћења из члана 293 Закона о 
изменама и допунама Критичног законика за утвр-
ђивале и издавање пречишћеног текста Кривичног 
законика, Законодавни одбор Савезног већа Саве-
зне наводне скупштине на својој седници од 30 
јуна 1959 године утврдио је ниже изложени пре-
чишћен!' текст Кривичног законика. 

Савезна наводна скупштина 

СНС (А) 31 
30 јуна 1959 године 

Београд . 
Претседник 

Законодавног одбора 
Савезног већа, 

др Макс Шнудерл, с. р. 

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК 
(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) 

о п ш т и Д Е О \ 

ГЛАВА ПРВА 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Кривични законик 
Члан 1 

(1) Овај законик заштићује од насиља, самовоље, 
привредне експлоатације и других друштвено опа-
сних дела личност грађана, њихова уставом и за-
конима зајемчена права и слободе, политичке, на-
ционалне, економске и социјалне основице Југо-
славије, њену независност и безбедност, њено ооци-
јалистичко друштвено уређење и уставом и зако-
нима утврђени државни поредак. 

(2) Ова заштита остварује се одређивањем која 
друштвено опасна дела претстављају кривична де-
ла, пролисивањем казни,^мера безбедности и ва-
спитних мера и примењивањем у законом одређе-
ном поступку тих казни и мера према онима који 
таква кривична дела чине. 

Нема пи кривичног дела ни казне без закона 
Члан 2 

Нико не може бити кажњен за дело које, пре 
него што је учињено, није било законом одређено 
као кривично дело и за које законом није било 
прописано како ће се казнити онај који га учини. 

Сврха кажњавања 

Члан 3 
Сврха кажњавања јесте: 
спречавање друштвено опасне делатности; 
спречавање учиниоца да не чи-ни кривична дала 

и његово поправљање; 
васпитни утицај на друге да не чине кривична 

дела: 
утицај на развијање друштвеног морала и дру-

штвене дисциплине грађана. 

ГЛАВА ДРУГА 
КРИВИЧНО ДЕЛО и КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ 

Кривично дело 

Члан 4 Ј 
(1) Кривично Дело је друштвено опасно дело 

чија су обележја одређена законом. 
(2) Није кривично дело оно дело које, иако са-

држи обележја кривичног дела одређена законом, 
претставља незнатну друштвену опасност због ма-
лог значаја и због незнатност или одсутности 
штетЕшх последица. 

Члан 5 
Укинут. 

Урачунљивост 

Члан 6 
(1) Није кривично одговорно лице које је учи-

нило кривично дело у стању трајног или: привре-
меног душевног обољења, привремене душевне по-
ремећености или заосталог душевног развоја, уко-
лико услед ових стања није могло схватити значај 
свог дела или није могло управљати својим по-
ступцима. 

(2) Ако је у време извршења кривичног дело 
услед једног од стања наведених у ставу 1 овог 
члана способност учиниоца да схвати значај свог 
д-Јла или могућност да управља својим поступцима 
била битно смањена, суд га може блаже казнити. 

(3) Учинилац је кривично одговоран ако се упо-
требом алкохола или на други начин сам ставио у 

% стање привремене душевне поремећености иако је 
био ^зестан или је био дужан и могао бити свестан 
да у таквом стању може учинити кривично дело. 

Умишљај и нехат 

Члан 7 
(1) Учинилац је кривично одговоран за кри-

вично дело само кад га је учинио са умишљајем 
или из нехата. 

(2) Кривично дело учињено је са умишљајем 
кад је учинилац био свестан свог дела и хтео ње-
гово извршење; или кад је био свестан да усле,г 
његовог чињења или нечињења може наступити 
забрањена последица па је пристао на њено насту-
пање. , 

(3) Кривично дело учињено је из нехата кад је 
учинилац био свестан да забрањена последица мо-
же наступити али је олако држао да она неће на-
ступити или да ће је моћи отклонити; или Кад није 
био свестан могућности наступања забрањене по-
следице, иако је према околностима и својим лич-
ним својствима био дужан и могао бити свестан т^ 
могућности. 

(4) За кривично дело учињено из нехата учи-
нилац је кривично одговоран само кад то закон 
одређује. 
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Одговорност за тежу последицу или због нарочитих 
околности 

Члан 8 
, Ако је ио кривичног дела произашла тежа 

последица за коју закон прописује тежу казну, 
тежа казгга ће се изрећи ако се та последица може 
приписати -нехату учиниоца. 

(2) Ако је за одређено кривично. дело због на-
рочитих околности прописана тежа казна, она ће 
се изрећи само ако је учинилац за те околности 
знао или је био дужан и могао знати за њих. 

Стварна заблуда 
Члан 9 

(1) Није кривично одговорно лице ко!е у време 
извршења кривичног дела није било свесно неког 
његовог законом одређеног обележја; или које је 
погрешно узело да постоје околности према којима 
би, кад би оне стварно постојале, то децо било до-
звољено. 

(2) Ако је учинилац био у заблуди услед не-
хата, кривично је одговоран за кривично дело учи-
њено из нехата у случају кад закон и за такво 
дело одређује кривичну одговорност. 

Правна заблуда 
Члан 10 

Суд може блаже казнити учиниоца кривичног 
дела који из оправданих разлога није знао да је 
такво дело забрањено, а може га и ослободити од 
казне. 

Нужна одбрана 
Члан 11 

(1) Није кривично дело оно дело које је учи-
њено у нужној одбрани. 

(2) Нужна је она одбрана која је неопходно 
потребна да учинилац од себе или другог одбије 
истовремени противправни напад. 

(3) Ако учинилац прекорачи границе нужне од-
бране суд га може блаже казнити, а ако је ово 
прекорачено учинио услед јаке раздражености или 
препасти изазване нападом, може га и ослободити 
од казне. 

Крајња нужда 
Члан 12 

(1) Није кривично дело оно дело које је учи-
њено у крајњој нужди. 

(2) Дело је учињено у крајњој нужди ако је 
учињено ради тога да учинилац од себе или другог 
отклони истовремену нескривљену опасност која се 
на други начин није могла отклонити, и акб при 
том учињено зло није веће од оног које је претило. 

(3) Ако је учинилац сам изазвао опасност, али 
из нехата, или ако је прекорачио границе крајње 
нужде суд га може блаже казнити, а ако је пре-
корачено учињено под особито олакшавајућим 
околностима може га и ослободити од казне. 

(4) Нема крајње нужде кад је учинилац био ду-
жан да се излаже опасности. 

ГЛАВА ТРЕЋА 
ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 

1. Начин, време и место извршења кривичног 
дела 

Општи начин извршења кривичног дела 
Члан 13 

(1) Кривично дело може бити извршено чиње-
њем или нечињењем. 

Среда, 29 јул 1959 

(2) Кривично дело је извршено нечињењем ако 
је учинилац пропустио да изврши радњу коју је 
био дужан извршити. " 

Време извршења кривичног дела 
Члан 14 

Кривично дело је извршено у време кад је учи-
нилац радио или је био дужан да ради, без обзира 
кад је последица наступила. 

Место извршења кривичног дела 
Члан 15 

(1) Кривично дело је извршено како у месту где 
је учинилац радио или био дужан да ради. тако и 
у месту где је последица наступила. 

(2) Покушај кривичног дела је извршен како у 
месту где је учинилац радио, тако и у месту где је 
по његовом умишљају последица имала или могла 

' да наступи. 

2. П о к у ш а ј 
Кажњавање за покушај 

Члан 16 
(1) К о је извршење кривичног дела са умишља-

јем започео али га није довршио, казниће се за 
покушај само онтгх кривичних дела за која се по 
закону може изрећи пет година строгог затвора или 
тежа казна, а у погледу других кривичних дела 
са-мо кад закон прописује да ће се казнити за по-
кушај. 

(2) За покушај суд може учиниоца блаже ка-
знити него за довршено кривично дело. 

Неподобан покушај 

Члан 17 
Ако су средство којим је учинилац покушао из-

вршење кривичног дела или предмет према којем је 
покушао извршење такви да се кривично дело та-
квим средствима или према таквом предмету није, 
могло извршити, суд може учиниоца ослободити 
од казне. 

Добровољни одустанак 
Члан 18 

(1) Учиниоца који је покушао да изврши кри-
вично дело али је добровољно одустао од његовог 
извршења, суд може ослободити од казне. 

(2) У случају дсброЕољног одустанка учинилац 
ће се казнити за оне радње које чине неко друго 
самостално кривично дело. 

3. Саучесништво 
Потстрекавање 

Члан 19 
(1) Ко другог са умишљајем потстрекне да учи-

ни кривично дело казниће се као да га је сам 
учинио. 

(2) Ко другог са умишљајем потстрекава на из-
вршење кривичног дела за које се по закону може 
изрећи пет година строгог затвора или тежа казна^ 
а дело не буде ни покушано, казниће се као за по-
кушај. 

Помагање 
Члан 20 

(1) Ко другом са умишљајем помогне у извр-
шењу кривичног дела казниће се као да га је сам 
учинио, а може се и блаже казнити. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 
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(2) Као помагање сматра се нарочито: давање 
савета или упутстава како да се изврши кривично 
дело, стављање на располагање учиниоцу средстава 
за извршење кривичног дела. уклањање препрека 
за извршење кривичног дела, као и унапред обе-
ћано прикривање кривичног дела, учиниоца, сред-
става којим је кривично дело учињено, трагова кри-
вичног дела или предмета прибављених кривичним 
делом 

Кажњавање потстрекача и помагача за покушај 
Члан 21 

Ако ј е кривично дело остало у покушају, пот-
стрекач и помагач казниће се као за покушај. 

Границе одговорности и кажњивост^ потстрека^ 
и помагача 

Члан 22 
(1) Потстрекач и помагач кривично су одговорни 

у границама свог умишљаја. ^ 
(2) Потстрекач и помагач могу се ослободити од 

казне ако су добровољно спречили извршење дела. 
(3) Лични односи, својства и околности услед 

којих закон искључује кривичну одговорност, или 
дозвољава или прописује ослобођење од казне, сма-
њен,? или повећање казне, могу се узети у обзир 
само оном извршиоцу, потстрекачу или помагачу 
код кога се такви односи, 'својства и околности нађу 

Кажњавање организатора злочиначких удружења 
Члан 23 

Ко ради вршења кривичних дела ствара или 
искоришћује организацију, банду, заверу, групу или 
друго удружење казниће се за сва кривична дела 
која су произашла из злочиначког плана- тих удру-
жења као да их је сам учинио. 

ГЛАВА ЧЕТВРТА 
КАЗНЕ 

1. Врсте казни и услови њиховог изрицања 
Врсте казни 

Члан 24 
(1) Учи-ниоцима кривичних дела могу се изрећи 

ове казне: 
1) смртна казна, 
2) строги затвор; 
3) затвор; 
4) конфнскација имовине; 
5) новчана казна. 
(2) Смртна казна се изриче изузетно и то само 

за најтеже случајеве оних кривичних дела за која 
је законом прописана 

(3) Смртна казна 'л казна конфискације имовине 
могу се прописати само савезним законом 

(4) Учиниоцима кривичних дела може се, под 
условима предвиђеним овим закоником, изрећи 
судска опомена. 

Главне и споредне казне 
Члан 25 

(1) Смртна казна и казне строгог затвора и за-
твора могу се изрећи само као главне казне. 

(2) Казна конфискације имовине може се из-
рећи само као споредна казна. 

(3) Новчана казна може се изрећи и као главна 
и као' споредна казна. 

(4) Ако је за једно кривично дело прописано 
више казни, само једна се може изрећи као главна 

(5) Поред казне кон^чскације имовине не може 
се изрећи новчана казна. 

Законитост у изрицању казни 
Члан 26 

(1) Казне предвиђене у овом законику могу се 
изрећи само кад су за одређено кривично дело 
прописане. 

(2) За кривична дела учињена из користољубља 
новчана казна као споредна може се изрећи и кад 
није прописала законом. За ова кривична дела нов-
чана казна као споредна може се изрећи РЈ у слу-
чају кад је законом прописано да ће се учинилац 
казнити затвором или новчаном казном, а суд као 
главну казну изрекне казну затвора. 

(3) Блажу или строжу казну од прописане суд 
може изрећи само под условима предвиђеним овим 
закоником. 

Смртна казна 
Члан 27 

(1) Смртна казна извршује се стрељањем. 
(2) Смртна казна не може се изрећи лицу које 

је у време извршења кривичног дела било мало-
летно нити бременитој жени. Лицу које у време 
извршења кривичног дела није навршило дваде-
сет едну годину, смртна казна може се изрећи само 
за најтеже случајеве кривичних дела против на -
рода и државе и оружаних снага за која је про-
писана смртна казна. 

Казна строгог затвора 
Члан 28 

Казна строгог затвора не може бити краћа од 
једне ни дужа од петнаест година, а изриче се на 
пуне године и месеце 

Замена смртне казне 
Члан 29 

(1) Смртна казна може се актом амнестије или 
помиловања заменити и строгим затвором у тра-
јању од двадесет година. 

(2) Исто тако може и суд из оправданих ра -
злога заменити смртну казну строгим затвором у 
трајању од двадесет година 

Казна затвора 
Члан 30 

(1) Казна затвора не може бити краћа од три 
дана ни дужа од три године. 

(2) Казна затвора изриче се на пуне године и 
месеце, а до три месеца и на пуне дане. 

Чланови 31 до 35 
Уки.нути 

' Казна коифискације имовине 
Члан 36 

Казна конфискације имовине састоји се у оду-
зимању имовине осуђеног лица без накнаде у гра-
ницама прописаним законом. 

Новчана казна 
Члан 37 

(1) Новчана казна не може бити мања од хи-
.п дду динара. Ако законом није друкчије прописано, 
новчана казна може се изрећи до сто хиљада ди-
нара, а за кривична дела учињена из користољу-
бља до милион динара. 

(2) У пресуди се одређује рок плаћања новчане 
казне, који не може бити краћи од петнаест дана 
ни дужи од три месеца, али у оправданом случају 
суд може дозволити да осуђени новчану казну 
исплати и у отплатама У том случају суд ће одре-
дити нччгш исплаћиван^ и рок исплате, који не 
може бити дужи од две године-
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Правне последице осуде 
Члана 37а 

(1) Законом се може прописати да осуде за од-
ређена кривична дела или на одређене казне по-
влаче ове правне последице: 

1) престанак вршења изборних функција у др-
жавним органима, органима друштвеног управ-
љања, у привредним или друштвеним организа-
цијама; 

2) престанак службе, радног односа, звања или 
вршења одређеног позива; 

3) губитак чина; 
4) одузимање одликовања; 
5) забрану иступања у штампи, на радију или 

телевизији или на јавним скуповима, учествовања 
у оснивању удружења и вршења издавачке де-
латности; 

6) забрану вршења одређених послова у др-
жавним органима, органима друштвеног управљања, 
у привредним или друштвеним организацијама; 

7) забрану стицања одређеног звања или позива. 
(2) Законом којим се прописују правне после-

дице из става 1 тач. 5 до 7 овог члана одредиће се 
и њихово трајање које не може бити дуже од де-
сет година од дана издржане, опроштене или за-
стареле казне. Овим законом могу се предвидети и 
услови под којима ове правне последице могу пре-
стати и пре времена за које су одређене. 

(3) Правне последице из става 1 тач. 2 до 5 и 7 
овог члана могу се прописати само савезним за-
коном, а правне последице из тач. 1 и 6 и законима 

.народних република у оквиру њихове надлежности. 

2. Одмеравање казне 
Опште правило о одмеравању казни 

Члан 38 
За одређено кривично дело суд ће одмерити 

казну у границама које су законом прописане за то 
дело, узимајући у рбзир све околности које утичу 
да казна буде већа или мања (отежавајуће и олак-
шава јуће околности) а нарочито степен кривичне 
одговорности, побуде из којих је дело? учињено, 
јачину угрожавања или повреде заштићеног добра, 
околности под којима је дело учињено, ранији жи-
вот, личне прилике и држање учиниоца после учи-
њеног кривичног дела. 

Одмеравање новчане казне 
Члан 39 

При одмеравању новчане казне суд ће узети у 
обзир имовно стање учиниоца. 

Одмеравање казне у случају поврата 
Члан 40 

При одмеравању казне суд ће посебно узети у 
обзир да ли је учинилац раније осуђиван, да ли је 
раније кривично дело истоврсно са новим делом, 
да ли су оба дела учињена из истих побуда и ко-
лико је времена протекло од раније осуде односно 
од издржане или опроштене казне. 

Одмеравање казне у случају вишеструког поврата 
Члан 40а 

(1) Учиниоцу који је најмање два пута осуђи-
ван за кривична дела учињена са умишљајем на 
каону строгог затвора или на казну затвора преко 
три месеца и који показује склоност да и даље 
врши кривична дела суд може за ново кривично 
дело учињено са умишљајем за ^оје је прописана 
казна затвора или строгог затрл.а изрећи строжу 
казну од прописане. 

(2) Строжа казна не сме прећи двоструку меру 
прописане казне затвора или строгог затвора нити 

највећу меру изречене врсте казне. Ако је пропи-
сана казна затвора до офи године, уместо ове к а -
зне може се изрећи казна строгог затвора,, до пет 
година. 

(3) При оцени да ли ће изрећи строжу казну 
суд ће нарочито узети у обзир сродност учињених: 
кривичних дела, побуде Ш којих су учињена, ОКОЛ-Ј 
кости под којима су учињена, ранији живот учи-
ниоца, његове испољене склоности и могућност да 
се у том случају оствари сврха кажњавања одме-
равањем казне прописане за учињено дело. 

(4) Строжа казна не може се изрећи ако је од 
дана отпуштања учиниоца са издржавања раније 
казне до поновног извршења кривичног дела про-
текло више од пет година. 

Особито тежак случај 
Члан 41 

Кад закон прописује тежу казну за особито те-, 
жак случај одређеног кривичног дела, суд ће ову 
казну изрећи ако је дело добило посебно опасан 
вид тиме што је учинилац при његовом извршењу 
испољио нарочиту одлучност, упорност или безоб-
зирност и што је дело или изазвало нарочито тен 
шке последице или је учињено под особито отежа-
ва јућим околностима. 

Ублажавање казне 
Члан 42 

(1) Кад закон прописује да се учинилац може 
блаже казнити, суд може одмерити казну испод 
границе прописане законом или изрећи блажу Бр-
ст- т казне. 

(2) Суд може одмерити казну испод границе 
прописане законом или изрећи блажу врсту казне 
и у случају кад нађе да постоје такве олакшава-
ју!^ околности које указују на то да се и са убла-
женом казном може постићи сврха кажњавања. 

Начин ублажавања казне 
Члан 43 

Кад 'суд нађе да треба ублажити казну убла-
жавање се врши овако: 

1) ако је за кривично дело прописана казна 
строгог затвора, затвора или новчана казна, са на-
знач.њем најмање мере, ова најмања мера може 
се спустити до најмање законске мере те врсте 
казне; 

2) ако је 'за кривично дело прописана казна 
строгог затвора или затвора, без назначења најма-
ње мере, место строгог затвора може се изрећи за-
твор најмање три ме,сеца, а место затвора новчана 
казна. 

Ослобођење од казне 
Члан 44 

(-) Суд може учиниоца кривичног дела ослобо-
дити од казне само у случајевима кад то закон 
прописује. 

(2) Кад је суд овлашћен да учиниоца кривичног 
дела ослободи од казне, може му ублажити казну 
без ограничења прописаних за ублажавање казне. 

Урачунавање притвора, истражног затвора и 
раније казне 

Члан 45 
СЈ) Време проведено у притвору или у истра-

жном затвору урачунава се у казну строгог затво-
ра, затвора и у новчану казну. 

(2) У нову казну урачунава се и део раније из-
држане казне, ако је ранија казна измењена актом 
амнестије или помиловања, ванредним ублажава-
њем казне, Или. поводом понављања поступка или 

^поводом захтева за заштиту законитости. 
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(3) При урачунавању изједначују се дае при-
твора, дан истражног затвора, дан строгог затвора, 
дан .затвора, пет стотина динара новчане казне. 

Стицај кривичних дела 
Члан 46 

ч1) Ако је учинилац једном радњом учинио 
више кривичних дела, или ако је са више радњи 
учинио више кривичних дела, по којима није до-
несена пресуда, суд ће претходно утврдити казне 
за свако кривично дело, па ће у погледу изрицала 
главне казне поступити на овај начин: 

1) ако је за неко кривично дело у стицају утвр-
дио смртну казну, изрећи ће само ту казну; 

2У ако је за кривична дела у стицају утврдио 
казне строгог затвора и затвора, изрећи ће једну 
казну која се састоји у повишењу најтеже од утвр-
ђених казни, али тако да повишена казна не сме 
достићи укупан износ појединих утврђених казни 
ни прећи највећу законску меру изречене врсте 
казне-

ЗА ако је за неко кривично дело у стицају утвр-
дио казну строгог затвора, а за друга дела казне 
затвора које укупно не прелазе месец дана, изрећи 
ће само утврђену казну строгог затвора; 

4) ако је за неко кривично дело у стицају утвр-
дио новчану казну а за друго дело казну строгог 
затвара или затвора, изрећи ће поред утврђене ка-
зне строгог затвора односно затвора и утврђену 
новчану казну; 

5) ако је за кривич.на дела у стицају утврдио 
новчане казне, изрећи ће једну новчану казну која 
не сме прећи 'збир утврђених казни нити највећу 
законску меру. 

(2) Ако је суд за кривична дела у стицају утвр-
дио више казни затвора које укупно не прелазе 
шест месеци, казна затвора се може изрећи на 
пуне дане. 

(3) Споредну казну суд ће изрећи ако је утвр-
ђена ма и за једно кривично дело у стицају, а ако 
је утврдио више новчаних казни изрећи ће једну 
новчану казну која не оме прећи збир утврђених 
казни нити највећу законску меру. 

Одмеравање казне осуђеном лицу 
Члан 47 

(1) Кад се осуђеном лицу суди за кривично дело 
учињено пре него што је започело издржавате, ка-
зне по ранијој осуди, или за кривично дело учи-
њено у току издржавања казне затвора или стро-
гог затвора, и-зрећи ће се казна за сва кривична 
дела применом одредаба члана 46 овог законика, 
узимајући раније изречену казну као већ утврђену. 
Казна или део казне коју је осуђени издржао ура-
чунаће се по одредби члана 45 став 3 овог зако-
ника. 

(2) За кривична дела учињена у то^у издржа-
вања казне затвора или строгог затвора суд ће 
учиниоцу изрећи казну независно од раније изре-
чене казне ако се применом одредаба члана 46 овог 
законика не би могла остварити сврха кажњавања 
услед кратког остатка раније изречене казне. 

(3) Ако осуђено лице, док је на издржа.вању 
казне затвора или строгог затвора, учини кривично 
дело за које закон прописује новчану к а м у или 
казну затвора до шест месеци, казниће се дисци-
плиноки. 

3. Условна осуда 
Изрицање условне осуде 

Члан 48 
(1) При осуди на казну затвара или на новчану 

казну суд може одложити извршење изречене ка-
зне за време које не може бити краће од једне ни 
Дуже од пет година, с тим да се изречена казна 

неће извршити ако у овом року осуђени не учини 
ново кривично дело. 

(2) За одлагање извршења ка-ше суд може по-
ставити и услов да осуђени врати утврђену имо-
винску корист до које. је дошао извршењем кри-
вичног дела или да накнади утврђену штету коју 
је проузроковао кривичним делом, а у законом 
предвиђеним случајевима да испуни и друге оба-
везе које су му наложене пресудом. 

(3) Суд ће поставити рок за испуњење услова 
из става 2 овог члана у оквиру рока за који се од-
лаже извршење казне. 

(4) Суд ће одредити условно одлагање извр-
шења изречене казне ако према околностима дела 
и према понашању учи.ниоца после извршења дела, 
а с обзиром на његов ранији живот, нађе да се 
може с основом очекивати да осуђени и без извр-
шења казне убудуће неће вршити кривична дела 
и да сама осуда у таквом случају остварује свр-ху 
кажњавања 

(5) Изречене мере безбедности извршују се без 
обзира што је извршење казне одложено. 

Опозивање условне осуде због новог кривичног 
дела 

Члан 49 
(1) Условна осуда опозваће се ако, условно осу-

ђени у року за који је одложено извршење казне 
учини кривично дело за Које је суд утврдио казну 
стро-гог затвора. 

(2) Ако условно осуђени у року за који је 
одложено извршење казне учини кривично дело за 
које је утврђена казна затвора или новчана казна 
суд ће, пошто оцени све околности које се односе 
на учињена кривична дела и учиниоца, одлучити 
да ли се условна осуда опозива или се и даље од-
лаже извршење раније изречене казне. При оцени 
да ли ће опозвати условну осуду суд ће нарочито 
узети у обзир сродност учињених кривичних дела, 
њихов значај и побуде из којих су учињена, . 

(3) У случају опозивања условне осуде суд ће 
изрећи, применом одредаба члана 46 овог законика, 
казну и за раније учињено и за ново кривично 
дело узимајући казну из опозване условне осуде 
као већ утврђену. 

(4) У случају неопозивања условне осуде суд 
може за ново кривично дело или одложити из-вр-
шење казне или изрећи казну безусло-вно. Ако суд 
и за ново кривично дело одложи извршење казне 
изрећи ће, применом одредаба члана 46 овог зако-
ника, казну и за раније учињено и за ново кри-
вично дело и"одредиће један рок за одлагање 
вршења казне који не може бити краћи од једне 
нс: дужи од пет година, а рачуна се од дана"пра-
воснажности пресуде. Ако суд за ново кривично 
дело изрекне безусловно казну затвора, време про-
ведено на издржавању ове казне не рачуна се у 
рок за који је услов-ном осудом одложено извр-
шење казне. 

Опозивање условне осуде због раније учињеног 
кривичног дела 

Члан 49а 
(1) Условна осуда опозваће се и кад се после 

њеног изрицања утврди да је учинилац извршио 
кривично дело пре него што је условно осуђен, а 
суд нађе да не би било основа за изрицање услов-
не осуде да се знало за то дело. 

(2) У случају опозивања условне о-суде приме-
ниће се одредба члана 49 став З, а ако условна осу-
да не буде опозвана одредба члана 49 став 4 овог 
законика. 
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Опозивање условне осуде због неиспуњења одре-
ђених обавеза 

Члан 496 
Кад је одлагање извршења казне условљено и 

повраћајем имовинске користи, накнадом штете 
или испуњењем друге обавезе, суд ће опозвати 
условну осуду ако осуђени не испуни обавезу у од-
ређеном року, али суд може одредити и нов рок за 
испуњење обавезе у оквиру рока за који је одло-
жено извршење казне или укинути овај услов ако 
нађе да осуђени није у стању да испуни обавезу. 

Рок за опозивање условне осуде 
Члан 49в 

(1) Условна осуда може се опозвати у року за 
који је извршење казне било одложено. Ако услов-
но осуђени у овом року учини кривично дело које 
повлачи опозивање условне осуде, а то је пресу-
дом утврђено тек после истеку рока за који је из-
вршење казне било одложено, условна осуда може 
се опозвати најдоцније у року од јед,не године од 
кад је протекло време за које је извршење казне 
било одложено. 

(2) Ако се утврди да условно осуђени у одре-
ђеном року није испунио услов у погледу повра-
ћаја имовинске користи, накнаде штете или испу-
њења друге обавезе, условна осуда се може опо-
звати најдоцније у року од једне године од кад је 
протекло време за које је извршење казне било 
одложено. 

Дејство условне осуде 
Члан 50 

Условна осуда не повлачи никакве правне по-
следице (члан 37а). 

4. Судска опомена 
Судска опомена и њено дејство 

Члан 50а 
(1) Судска опомена је мера која се изриче под 

условима предвиђеним овим закоником у случаје-
вима кад се с основом може очекивати да ће се без 
изрицања казне остварити сврха кажњавања. 

(2) Судска опомена не повлачи никакве правне 
последице (члан 37а). 

Услови за изрицање судске опомена 
Члан 506 

(1) Судска опомена може се изрећи: 
1) за кривична дела за која је прописана ка-

зна затвора до једне године или новчана казна, 
ако су учињена под таквим олакшавај^ћим окол-
ностима које их чине особито лаким; 

2) за кривична дела за која је прописана казна 
затвора тежа од једне године, ако су испуњени 
услови које одређује закон за изрицање ове мере 
код појединих кривичних дела. 

(2) Под условима из става 1 овог члана може 
се изрећи судска опомена и за више кривичних 
дела учињених у стицају 

(3) При одлучивању да ли ће изрећи' судску 
опомену суд ће нарочито узети у обзир ранији ж и - ' 
вот учиниоца, да ли је учинилац раније осуђиван, 
да ли му је раније изречена судска опомена, по- ' 
буде из којих је дело учинио, спремност учиниоца 
да накнади причињену штету и све друге околно-
сти које се тичу личности учиниоца а указују на 
оправданог изрицања ове мере. 

(4) Судска опомена неће се изрицати војним 
лицима за кривична дела против оружаних снага. 

(5) При изрицању судске опомене могу се из-
рећи и мере безбедности предвиђене у чл. 61в, 62 
и 62а овог законика. 

5. Опште одредбе о извршењу казни 
Сврха извршења казне 

Члан 51 
(1) Извршивањем казне остварује се сврха к а -

жњавања одређена овим закоником. 
(2) У извршавању казне не смеју се осуђеном 

наносити физичке патње нити се сме вређати ње-
гово људско достојанство. 

Извршење смртне казне 
Члан 52 

(1) Смртна казна не може се извршити пре 
него што се претходно утврди да није укинута или 
замењена актом амнестије или актом помиловања. 

(2) Смртна казна не може се извршити над ли-
цем које је тешко телесно или душевно болесно 
док та болест траје. 

Извршење казне у казнено-поправним установама 
Члан 53 

(1) Казне строгог затвора и затвора осуђена ли-
ца издржавају у казнено-псшравним домовима илл 
у затворима (казнено-поправне установе). 

(2) У казнено-поправним установама осуђена 
лица издржавају казну распоређена по групама, а 
само у случајевима предвиђеним у закону може се 
одредити да осуђени издржавају казну издвојени. 

(3) Распоређивање по групама врши се према 
старости осуђених, њиховом ранијем животу, ду-
шевном стању и другим личним својствима која 
омогућавају предузиман^ истоврсних мера прева-
ли итав ања. 

(4) Казне строгог затвора и затвора мушка и 
женска лица издржавају у одвојеним казнено-по-
правним установама или у посебним одељењима 
ових установа. 

Обавеза на рад осуђених лица 
Члан 54 

(1) Лица способна за рад која су осуђена на ка-
зну строгог затвора или затвора упослиће се у ка-
з н ен с - п оп р зов ним установама на корисним радовима. 

(2) Осуђеним лицима се одређује врста посла 
према њиховим физичким и душевним шособно-
стимо, према могућностима које постоје у казтоно-
поиравној установи и према потребама дисциплине. 
/ ОБИМ границама водиће се рачуна О жељи осу-
ђених да раде одређену врсту посла. 

(3) Редовно радно време не може трајати дуже 
од осам часова дневно. 

Права лица осуђених на казну строгог затвора 
и затвора 
Члан 55 

(1) Лицима осуђеним на казну строгог затвора 
и затвора обезбеђује се: 

накнада за рад према посебним прописима; 
осмочасовни непрекидни одмор у времену од 

двадесетчетири сата; 
један дан одмора у недељи; 
непрекидан одмор најмање четрнаест дана у то-

ку једне године; 
бесплатна здравствена заштита; 
право на социјално осигурање у случају несре-

ће на послу или професионалне болести; 
право на дописивање, примање посета гл по-

шиљки 
(2) Право на одмор у току године имају осуђе-

ници после једанаест месеци непрекидног рада у 
казнене-пооравноЈ установи. 

(8) Лица осуђена на казну затвора имају шира 
права у погледу дописивања, примања посета и 
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пошилжи него лица осуђена на казну строгог за-
твора. 

Обустава вршења права за време издржавања казне 
Члан 55а 

(1) Лица осуђена на казну строгог затвора или 
затвора за време издржавања казне не могу вршити 
бирачко право, нити могу вршити изборне функције 
у државним органима, органима друштвеног управ-
љања, у привредним^ друштвеним организацијама. 

(2) Посебни прописи одређују у којим се ,слу-
чајевима за време издржавања казне строгог, за-
твора или затвора обустављају пензија, инвалидни-
на, плата и друга примања из радног односа. 

Условни отпуст 
Члан 56 

(1) Осуђени који је издржао половину каз-не 
строгог затвора или затвора може се отпустити са 
издржавања казне под условом да до истека време-
на за које је изречена казна не учини кривично 
дело 

(2) Осуђени се може условно отпустити ако се 
у току издржавања казне тако поправио да се може 
с основом очекивати да ће се на слободи добро вла-
дати, а нарочито да неће вршити кривична дела. 
При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити 
узеће се у обзир његово владање за време издржа-
вања казне, извршавање радних обавеза с обзиром 
на његову радну способност и друге околности које 
показују да је постигнута сврха кажњавања. 

^ (3) Изузетно може се условно отпустити и осу-
ђени који је издржао само трећину казне стро-гог 
затвора или затвора ако постоје услови из става 2 
овог члана и ако посебне околности које се односе 
на личност осуђеног очигледно показују да је по-
стигнута сврха кажњавања. 

Опозивање условног отпуста 
Члан 57 

(1) Суд ће опозвати условни отпуст ако осуђени 
док је на условном отпусту учини једно или више 
кривичних дела за које је изречена казна строгог 
затвора или безусловно казна затвора преко једне 
године. 

(2) Суд може опозвати условни отпуст ако 
условно отпуштени учини једно или више кривич-
них дела за које је изречена безусловно казна за-
твора до једне године. При оцени да ли ђе опозвати 
условни отпуст суд ће нарочито узети у обзир срод-
ност учињених кривичних дела, њихов значај, по-
буде из којих су учињена и друге околности које 
указују на оцравданост опозивања условног отпуста. 

(3) Кад суд опозове условни отпуст изрећи ће 
казну применом одредаба чл. 46 и 47 став 2 овог 
законика узимајући раније изречену казну као већ 
утврђену. Део казне коју је осуђени издржао по 
ранијој осуди урачунава се у нову казну, а време 
проведено на условном отпусту не урачунава се. 

(4) Одредбе ст. 1 до 3 овог члана примениће се 
и кад се условно отпуштеном суди за дело које је 
учинио пре него што је условно отпуштен. 

(5) Ако условно отпуштени буде осуђен безу-
словно на казну затвора до једне године, а суд не 
опозове условни отпуст, продужује се условни от-
пуст за време које је осуђени провео на издржа-
вању казне затвора. 

Извршење казне конфискације имовине -
Члан 58 

(1) При извршењу казне конфискације имовине 
суд ће у границама закона тачно одредити који ће 
се део имовине конфисковати, а који ће део остати 
за издржавање осуђеног и његове ужо породице. 

(2) Поступак око извршења казне конфискације 
имовине одређује посебан закон. 

Извршење новчане казне 
Члан 59 

(1) Ако осуђено лице у одређеном времену не 
исплати новчану казну, наплата ће се извршити 
принудно. 

(2) У случају да се новчана казна не може на-
платити, суд ће је заменити казном затвора, рачу-
најући сваких започетих пет стотина динара нов-
чане казне за један дан затвора, с тим да казна 
затвора не може бити дужа о,д шест месеци. 

(3) Ако осуђено лице исплати само један део 
новчане казне, остатак ће се сразмерно заменити 
казном затвора. Ако осуђени исплати остатак нов-
чане казне, прекинуће се са извршењем казне за-
твора. 

(4) По смрти осуђеног лица новчана казна неће 
се извршити. 

Трошкови извршења казне 
Члан 60 

Ове казне осим новчане казне извршују се о 
трошку државе. 

ГЛАВА ПЕТА 
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Упућивање у завод ради чувања и лечења 
План 61 

(1) Кад суд утврди да је учинилац дела неура-
чунљив или смањено урачунљив и да је опасан за 
своју околину, одредиће да се упути у завод за ду-
шевно болесна лица или други завод за чување и 
лечење. 

(2) Отпуштање из завода суд ће одредити кад 
утврди да је даље задржавање у заводу непотребно. 

(3) Време које је осуђено лице са смањеном ура-
чунљивошћу провело у заводу урачунаће се у време 
издржавања казне строгог затвора или затвора. 

(4) Ако је осуђени у заводу провео мање вре-
мена него што износи изречена казна, остатак ка-
зне издржаће у казнено-поправној установи, али 
суд може одредити да се осуђени пусти на слободу 
под условом да до петена времена за које је изре-
чена казна не учини дело које повлачи опозивање 
условног отпуста (члан 57). При одлучивању о услов-
ном отпусту суд ће нарочито узети у обзир успех 
лечења, здравствено стање осуђеног, време прове-
дено у заводу и остатак казне коју треба осуђени 
да издржи. 

Обавезно лечење алкохоличара и наркомана 
Члан 61а 

(1) Суд може одредити да се подвргне обавезном 
лечењу учинилац који се одао уживању алкохола 
или опојних дрога и због тога је учинио кривично 
дело, а постоји опасност да ће поново вршити кри-
вична дела. 

(2) Обавезно лечење врши се у казнено-поправ-
ној установи или у заводу за чување и лечење. Вре-
ме проведено у заводу за чување и лечење рачуна 
се у казну. 

(3) При изрицању условне осуде суд може учи-
ниоцу наложити лечење у здравственој установи 
или амбулантно лечење, с тим да ће се условна 
осуда опозвати ако учинилац не испуњава ову оба-
везу. 

Забрана бављења одређеним занимањем 
Члан 616 

(1) Суд може учиниоцу кривичног дела забра-
нити вршење одређеног позива, самосталне делат-
ности или неке дужности која је везана за само-
сти (тио располагање или руковање друштвеном имо-
вином или чување ове имовине. 
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(2) Ову меру суд може изрећи кад је учинилац 
злоупотребио свој позив, самосталну делатност или 
одређену дужност ради извршења кривичног дела 
или ако се основано може сматрати да би његово 
даље бављење таквим занимањем било опасно. 

(3) Ова мера може се изрећи за време од једне 
до десет година. 

(4) Лице према коме је ова мера изречена не 
може се бавити одређеним занимањем од дана пра-
воснажности пресуде. Време трајања ове мере ра-
чуна се од дана кад је казна строгог затвора или 
затвора издржава или опроштена а у случају изри-
цања условне осуде гали новчане казне од дана пра-
воснажности пресуде. 

Одузимање возачке дозволе 
Члан 61 в 

(1) Учиниоцу кривичног дела угрожавања 1ав-
ног саобраћаја суд може одузети возачку дозволу 
за моторно возило, а ако учинилац нема такву до-
зволу мрже изрећи забрану њеног издавања. 

(2) Ову меру суд молсе изрећи ако нађе да окол-
ности под којима је дело извршено или раније кр-. 
шење саобраћајних прописа од стране учиниоца 
показују да је опасно да он има возачку дозволу. 
При одлучивању да ли ће изрећи ову меру суд ће 
узети у обзир и то да ли је учинилац возач моторног 
возила по занимању. 

(3) Одузимање или забрана издавања возачке 
дозволе може се изрећи за време од једне до пет 
година. Ово време рачуна се од дана кад је главна 
казна издржава или опроштена, а У Случају изри-
цана новчане казне, условне осуде или судске опо-
мене од дана правоснажности судске одлуке. Ва-
жност возачке дозволе у сваком случају престаје 
даном правоснажности судске одлуке. 

(4) Лицу које има страну возачку дозволу ме-
сто одузимања возачке дозволе може се изрећи за-
брана њеног коришћења на територији Југославије. 

Одузимање предмета 
Члан 62 

(1) Предмети који су употребљени или били на-
мењени за извршење кривичног дела или који су 
настали извршењем кривичног дела могу се одузети, 
ако су својина учиниоца. 

(2) Ови предмети могу се одузети и кад вису 
својина учиниоца, ако то захтевају интереси опште 
безбедности или разлози морала, али овим се пе 
дира у право трећих лица на накнаду штете од 
учиниоца. 

Одузимање имовинске користи 
Члан 62а 

(1) Новац, предмети од вредности и свака имо-
винска 'корист која је постигнута извршењем кри-
вичног дела одузеће се од учиниоца. Ако ово оду-
зимање није могуће, учинилац ће се обавезати да 
плати новчани износ који одговара по-сти гну тој имо-
винској користи, 

(2) Ако је оштећеном у кривичном поступку до-
суђен и М О Б И нс копра вни захтев, суд ће изрећи о д у -
зимање имовинске користи само уколико та корист 
прелази досуђени имоЕинскоправни захтев оште-
ћеног. 

(3) Оштећени који је у кривичном поступку у 
погледу свог имовинскоправног захтева упућен на 
парницу може тражити да се намири из износа 
одузете вредности или наплаћеног износа, ако по-
крене парницу у року од шест месеци од право-
снажности одлуке којом је упућен на парницу и 
ако у року од три месеца од правоснажности одлуке 
којом је утврђен његов захтев затражи намирење 
из одузете вредности односно наплаћеног износа. 

(4) Оштећени који није пријавио имовинско-
правни захтев у кривичном поступку може тра-
жити намирење из одузете вредности односно на-
плаћеног износа, ако покрене парницу ради утвр-
ђења свог захтева у року од шест месеци од сазнања 
за пресуду којом се одузима имовинска корист и 
ако у року од три месеца од правоснажности од-
луке којом је утврђен његов захтев затражи нами-
рење из одузете вредност-/! односно наплаћеног из-
носа. 

(5) Ако је кривичним делом службеног или од-
говорног лица постигнута имовинска корист за уста-
нову или привредну или друштвену организацију, 
ова корист одузеће се од те установе односно орга-
низације. 

Протериван^ из земље 
Члан 63 

(1) При изрицању казне странцу суд може из-
рећи и протериван^ са територије Југославије ако 
нађе да побуде из којих је извршио кривично дело, 
начин извршења дела или друге околности указују 
да би његов боравак у земљи б^о штетан. 

(2) Протериван^ може бити изречено за свагда 
или за време од једне до пет година. 

(3) Време трајања протериван^ рачуна се од 
дана кад је главна казна издржава или опроштена. 

Примена мера безбедности 
Члан 63а 

(1) Учиниоцима кривичних дела може се изрећи 
истовремено више мера безбедности кад постоје 
услови за њихову примену по овом законику. 

(2) Мере безбедности прописане овим закоником 
могу се применити и кад нису биле прописане у 
време извршења кривичног дела. 

(3) Мере безбедности обавезног лечења алкохо-
личара и наркомана, забране бављења одређеним 
занимањем и протериван^ из земље могу се при-
менити само ако је суд учиниоца истовремено осу-
дио на казну. 

(4) Мере безбедности забране бављења одређе-
ним занимањем и одузимања возачке дозволе суд 
може из оправданих разлога обуставити по протеку 
три године врхове примене. 

ГЛАВА ШЕСТА 
ОДРЕДБЕ О ВАСПИТНИМ И КАЗНЕНИМ МЕРА-

МА ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ 
1. Опште одредбе 

Одредбе које се примењују према малолетнишша 
4 Члан 64 

Према малолетним учиниоцима кривичних дела 
примењлваће се одредбе ове главе, а остале одредбе 
овог законика уколико у овој глави није друкчије 
прописано. 

Мере према деци 
Члан 65 

(1) Малолетник који у време извршења кривич-
ног дела није навршио четрнаест година (дете) не 
може се казнити нити се према њему могу приме-
нити васпитне мере или мере базбедности прописане 
овим закоником. 

(2) Према таквом учиниоцу орган старатеЛзства 
предузеће потребне мере у оквиру својих овла-
шћења. 

Мере према малолетницима 
Члан 66 

(1) Малолетник који је у време извршења кри- . 
видног дела навршио четрнаест а није навршио ше-
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снаест година (млађи малолетник) не може се ка-
знити већ се према њему изричу васпитне мере. 

(2) Малолетни^ који је у време извршења кри-
вичног дела навршио шеснаест а ниЈе навршио 
осамнаест година (старији малолетник) могу се из-
рећи васпитне мере, а под условима прописаним 
овим закоником такав малолетник може се казнити, 
али само посебном казном за малолетнике (мало-
летнички затвор). 

(3) Мере безбедности могу се применити и према 
млађим и према старијим малолетнипима. 

Дејство васпитних мера и малолетничког затвора 
Члан 67 

(1) Васпитне мере и малолетнички затвор не 
повлаче правне последице из члана 37а став 1 тач. 
5 до 7 овог законика 

(2) Одредбе члана 55а овог законика примењују 
се и на лица која издржавају меру упућивања у 
васпитно-поправни дом или казну малолетничког 
затвора. 

(3) Подаци о изреченим васпитним мерама и к 

казни малолетничког затвора могу се доставити само 
суду, јавном тужиоштву. органима з^нутрашњих по-
слова, органу старатељства и установама које се 
баве заштитом малолетник. 

/ 

2. Васпитне мере 
Сврха васпитних мера 

Члан 63 
Сврха је васпитних мера да се^ пружањем за-

штите, помоћи и надзора малолетним учиниоцима 
кривичних дела обезбеди њихово васпитање, по-
прављање "л правилан развитак, а кад је то по-
требно и да се спрече у вршењу кривичних дела. 

Врсте васпитних мера 
Члан 69 

Малолетним учиниоцима кривичних дела могу 
се изрећи ове васпитне мере: 

дисциплинске мере: укор или упућивање у ди-
СЦИПЛУШСКИ центар за малолетник; 

мере појачаног надзора: од стране родитеља или 
стараоца, у другој породици или од стране органа 
старатељства; 

заводске мере: упућивање у васпитну установу, 
у ваопитно-поправни дом или у установу за де-
фектне малолетник. 

Шбор васпитне мере 
Члан 70 

(1) При избору васпитне мере суд ће узети у 
обзир узраст малолетник, степен његове душевне 
развијености, његова психичка својства, његове 
склоности, побуде из којих је дело учинио, досада-
шње васпитање, средину и прилике у којима је 
живео, тежину дела, да ли је према њему раније 
била изречена васпитна мера или казна и све друге 
околности које могу бити од утицаја за изрицање 
оне мере којом ће се најбоље постићи сврха васпит-
них мера. 

(2) Дисциплинске мере изрећи ће се малолет-
н и ^ према коме није потребно предузети трајније 
мере васпитања или поправљања, а нарочито ако је 
учинио кривично дело из непромишљености или 
лакомислености. 

(3) Мере појачаног надзора изрећи ће се ако 
је потребно према малолетнику предузети трајније 
мере васпитања или поправљања, а није потребно 
његово потпуно одвајање из досадашње средине. 

(4) Заводске мере изрећи ће се малолетнику ако 
је према њему потребно предузети трајније мере 
васпитања или поправљања и његово потпуно одва-
јање из досадашње средине. 

Укор 
Члан 71 

(1) Укор се изриче ако је довољно да се мало-
летник због учињеног кривичног дела само прекори.' 

(2) При изрицању укора указаће се м а л о л е т н и ^ 
на штетност његовог поступка и предочиће му се 
да у случају поновног извршења кривичног дела 
може према њему бити изречена оштрија мера. 

Упућиван.е у дисциплински центар за малолетнике 
Члан 72 

(1) Суд ће упутити малолетним у дисциплиноки 
центар за малолетник кад је потребно да се одго-
варајућим краткотрајним мерама изврши утицај 
на његову личност и владање. 

(2) Малолетни^ коме је изречена ова мера суд 
може упутити у дисциплински центар: 

на одређени број сати у празничне дане и то 
највише четири узастопна празнична дана; 

на одређени број сати у току дана, али најдуже 
месец дана: 

на непрекидни боравак за одређени број дана, 
али не дуже од двадесет дана. 

(3) При изрицању ове мере водиће се рачуна 
да услед њеног извршења, малолетник не заостане 
у редовној настави. 

(4) У дисциплинском центру упослиће се мало-
летник на корисним радовима који одговарају ње-
говом узрасту. 

(5) Кад изрекне упућивање у дисциплински цен-
тар -за малолетни^ суд може одредити да се по 
извршењу ове мере малолетник стави под појачани 
надзор органа старатељства. 

Појачан надзор од стране родитеља или стараоца 
Члан 73 

(1) Меру појачаног надзора од стране родитеља 
или стараоца суд ће изрећи ако су родитељи одно-
сно старалац пропустили да врше надзор над мало-
летником а у могућности су да овакав надзор врше. 

(2) Кад суд изрекне ову меру може родитељу 
или стараоцу дати потребна упутства и наложити 
им одређене дужности у погледу мера које треба 
предузети за васпитање малолетник и за откла-
њање штетних утицаја на њега. 

(3) При изрицању ове мере суд може одредити 
да орган старатељства проверава њено извршење и 
указује помоћ родитељу или стараоцу. Суд ће нак-
надно одлучити о престанку овог проверавања, с 
тим да оно не може трајати мање од једне ни дуже 
од три године. 

Појачан надзор у другој породици 
Члан 74 

(1) Ако родитељи односно старалац малолетник 
нису у могућности да над њим врше надзор или 
ако се од њих не може то с основом очекивати, 
малолетник ће се предати другој породици која је 
вољна да га прими и која има могућности да над 
њим врши појачан надзор. 

(2) Извршење ове мере обуставиће се кад роди-
тељи односно старалац малолетника стекну могућ-
ност да над њим врше појачан надзор или кад 
према резултату преваспитавања престане потреба 
за појачаним надзором. 

(3) При изрицању ове мере суд ће одредите да 
за време њеног трајања орган старатељства прове-
рава њено извршење и указује потребну помоћ по-
родици којој је малолетник предат. 

Појачан надзор органа старатељства 
Члан 75 

(1) Ако родитељи односно старалац нису у мо-
гућности да врше појачан надзор над малолетником, 
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а не постоје ни услови за предају малолетник дру-
гој породици ради вршења оваквог надзора, мало-
летник ће се ставити под надзор органа стара-
тељства. 

(2) Суд ће накнадно одлучити о престанку ове 
мере, с тим да њено трајање не може бити краће од 
једне ни дуже од три године.- За време трајања ове 
мере малолетник и даље остаје да живи код својих 
родитеља, или других лица која га издржавају, а 
појачани надзор пад њим врши одређени службеник 
органа старатељства. 

(3) Одређени службеник органа старатељства 
брине се о школовању малолетника, његовом запо-
слењу, одвајању из средине која на њега штетно 
утиче, потребном лечењу ја сређивању прилика V 
којима живи 

Упућивање у васпитну установу 
Члан 76 

(1; Суд ће упутити у васпитну установу мало-
л е т н и к над којим треба обезбедити вршење стал-
ног надзора од стране стручних васпитача у општој 
установи за васпитање малолетиика. 

(2) У васпитној установи малолетник остаје нај -
мање шест месеци а највише три године. При изри-
цању ове мере суд неће одредити њено трајање, већ 
ће о томе накнадно одлучити (члан 79 став 2). 

Упућивање у ваепитно-поправни дом 
Члан 77 

(1) Малолетника према коме треба применити 
појачане мере поправљања суд ће упутити у васпит-
но-поправни дом за малолетне учиниоце кривичних 
дела. 

(2) При одлучивању да ли ће изрећи ову меру 
суд ће посебно узети у обзир тежину и природу, 
учињеног дела и околност да ли су према мало-
л е т н и к раније биле изречене васпитне или казнене 
мере 

(3) У васпитно-поправном дому малолетник оста-
је најмање једну а највише пет година. При изри-
цању ове мере суд неће одредити њено трајање, 
већ ће о томе накнадно одлучити (члан 79 став 2). 

Упућивање у установу за дефектне малолетнике 
Члан 78 

(1) Према дефектним малолетницима (глуви, 
слепи, глувонеми и сл.) суд може уместо упућивања 
у васпитну установу или васпитно-поправни ДОЈЧ 
изрећи меру упућивања у установу за дефектне 
малолетнике. ' 

(2) Ова мера изрећи ће се уместо мере безбед-
ности упућивања у завод за чување и лечење (члан 
61), ако се у одређеној установи за дефектне мало-
л е т н и к може обезбедити чување и лечење и 
тиме постићи сврха ове мере безбедности. 

(3) Малолетник остаје у установи за дефектне 
малолетник док је то потребно ради његовог ле-
чења или оспособљавања, али кад малолетник по-
стане пунолетан поново ће се испитати потреба 
његовог даљег задржавана V озој установи. 

Обустава извршења и измена одлуке о васпитним 
мерама 
Члан 79 

(1) Кад се после доношења одлуке којом је изре-
чена мера појачаног надзора или заводска мера 
појаве околности којих није било у време доношења 
одлуке или се за њих није знало, а-оне би брше од 
утицаја на доношење одлуке, извршење изречене 
мере може се обуставити или ,се изречена мера 
може заменити другом мером појачаног надзора 
или заводском мером. , 

(2) Ван случајева из става 1 овог члана, уколико 
за поједине мере није што друго предвиђено, мера 

појачаног надзора или заводска мера може се, с 
обзиром на постигнути успех преваспитавања, обу-
ставити од извршења, а може се заменити др\ том 
таквом мером КОЈОМ ће се боље постићи сврха ва-
спитних мера. У погледу заводских мера обустав-
љање од извршења или замењивање другом мером 
вршиће се уз следећа ограничења: 

1) мера упућивања у васпитну установу пре 
истека рока од шест месеци не може се обуставити 
од извршења, а до истека овог рока може се заме-
нити само упзћивањем малолетник у ваепитно-по-
правни дом или васпитна установу за дефектне 
малолетник; 

2) мера упућивања у васпитно-поправни дом 
пре истека рока од једне године не може се обуста-
вити од извршења, а до истека овог рока може се 
заменити само упућивањем малолетника у установу 
за дефектно малолетнике. 

' Поновно одлучивање о васпитним мерама 
Члан 79а 

(1) Ако је од правоснажности одлуке којом је 
изречена мера појачаног надзора или заводска мера 
протекло више од две године, а извршење није за-
почето, суд ће поново одлучити о потреби извршења 
изречене мере. Притом суд може одлучити да се 
раније изречена мера изврши, не изврши или да 
се замени неком другом мером. 

(2) Мера упућивања у дисциплински центар за 
малолетник неће се извршити тко је протекло Бише 
од шест месеци од правоснажности одлуке којом је 
ова мера изречена, а њено извршење пије започето. 

Изрицање васпитне мере за кривична дела 
у стицају 
Члан 796 

(1) Ако је малолетник учинио више кривичних 
дела у стицају, суд ће при избору васпитних мера 
предвиђених овим закоником јединствено ценити 
сва та дела, не одређујући за свако посебну меру. 

(2) Овако ће суд поступити и у случају ако се 
после изречене васпитне мере утврди да је мало-
летник пре или после њеног изрицања учинио неко 
кривично дело. 

3. Кажњавање старијих малолетник 
Услови за изрицање казне 

Члан 79в 
(1) Казнити се може само старији малолетник 

који је у време извршења кривичног дела према 
својој душевној развијености могао схватити значај 
свог дела и управљати својим поступцима и код 
кога постоје остали услови за кривичну одговорност 
по одредбама овог законика (чл. 6 и 7). 

(2) Кривично одговорном старијем малолетни^ 
суд може изрећи казну ако је учинио кривично 
дело за које је законом прописана казна тежа од 
пет година строгог затвора, а због тешких после-
дица дела и високог степена кривичне одговорности 
не би било оправдано применити васпитне мере. 

- Малолетнички затвор 
Члан 79г 

(1) Казна малолетничког затвора не може бити 
краћа од једне ни дужа од десет година и изриче 
се на пуне године или на пола године. 

(2) Извршење ове казне не може се одложити 
на основу члана 48 овог законика. 

Одмеравање казне -
Члан 79д 

1̂) При одмеравању казне старијем малолетни^ 
суд ће узети у обзир све околности које утичу да 
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казна буде већа или мања (члан 38) имајући по-
себно у виду степен душевне развијености малолет-
н и к и време које је потребно за његово васпитање, 
поправљање и стручно усавршавање. 

(2) Суд не може старијем малолегнику за одре-
ђено кривично дело изрећи казну малолетничког 
затвора 'у тра ј ању дужем од прописане казне стро-
гог затвора за то дело, али суд није везан за н а ј -
мању меру прописане казне за одређено дело. 

(ЗЈ АКО старији малолетник учини више кри-
вичних дела у стицају и за свако дело заслужи 
казну малолетничког затвора, суд ће одвлерити казну 
по слободној оцени у оквиру највеће законске мере 
казне малолетничког затвора Ако суд нађе да би 
за неко кривично дело у стицају требало старијег 
м а л о л е т н и к казнити, а да би за друга кривична 
дела требало изрећи васпитне мере, за сва дела у 
стицају изрећи ће само казну малолетнггчкпг за-
твора. 

(4) Овако ће суд поступити и у случају ако се 
после изречене казне утврди да је малолетник, пре 
или после њеног изрицања, учинио неко кривично 
дело. 

Извршење казне малолетничког затвора 

Члан 79ђ 
(1) Казну малолетничког затвора старији мало-

летници издржава ју у посебним казнено-поправним 
домовима у којима 'могу остати до навршене два-
десеттреће године. Ако до тада не буду издржали 
казну, упутиће се у казнено-поправну установу у 
којој пунолетна лица издржава ју казну. Изузетно 
у казнено-поправном дому за малолетнике може 
остати и лице које је навршило двадесеттри године, 
али само ако је то потребно ради завршетка њего-
вог школовања или стручног оспособљавања. 

(2) Избор посла за осуђене м а л о л е т н и к врши се 
према њиховим способностима и склоностима за 
одређену врсту посла, а у складу са могућностима 
које постоје у казнено-поправном дому. 

(3) Радно време осуђених м а л о л е т н и к одре-
ђ у ј е се тако да им се омогући школовање и стручно 
оспособљавање и да им остане довољно времена за 
физичко васпитање и разоноду. 

(4) Осуђени се може условно отпустити ако је 
издржао трећину казне, али не пре него што је 
провео једну годину у казнено-поправном дому. 
За време условног отпуста суд може одредити меру 
појачаног надзора од стране органа старатељства. 
За опозивање условног отпуста примењиваће се 
сходно одредбе члана 57 овог законика. 

Престанак васпитне мере услед изрицања казне 
малолетничког затвора 

Члан 79е 
Ако за време тра јања васпитне мере суд казни 

,старијег м а л о л е т н и к казном малолетничког затво-
ра, васпитна мера престаје кад малолетник започне 
издржавање ове казне. 

Застарелог извршења казне малолетничког затвора 

к Члан 79ж 
И ^ К а з н а малолетничког затвора не може се извр-
^ Н и ако је протекло: 

^ ^ Н Ш о е с е т година од осуде на казну затвора преко 

осуде на казну затвора преко 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н ш ^ с а з н у затвора до 

4. Изрицање васпитних мера и казне мало-
летничког затвора пунолетним лицима 

Суђење пунолетном лицу за кривично дело које је 
учинило као млађи малолетник 4 

Члан 79з 
(1) Пунолетном лицу се може судити за к р и -

вично дело које ј е -учинило као млађи малолетник 
само ако није навршило двадесетједну годину и ако 
је за учињено дело прописана казна т е ж а од^ пет 
година строгог затвора. Оваквом лицу се м о ж е 
изрећи само мера упућивања у васпитно-поправни 
дом. 

(2) При оцени да ли ће ову меру изрећи суд 
ће узети у обзир све околности случаја , а нарочито 
тежину учињеног дела, време које је протекло од 
његовог извршења, владање учиниоца и сврху ове 
васпитне мере. 

(3) У ваепитно-поправном дому пунолетно лице 
може остати на јдуже до навршене двадесеттреће-
године. 

Суђење пунолетном лицу за кривично дело које је 
учинило као старији малолетник 

Члан 79и 
(1) Кад се суди пунолетном лицу за кривично 

дело које је учинило као старији малолетник, суд 
може изрећи меру упућивања у васпитно-поправни 
дом или под условима из члана 79в овог законика 
казну малолетничког затвора. х 

(2) При оцени да ли ће изрећи једну од мера 
из става 1 овог члана односно коју ће од ових мера 
изрећи суд ће узети у обзир све околности случаја, 
а нарочито тежину учињеног дела, време које је 
протекло од његовог извршења, владање учиниоца 
као п сврху коју треба постићи овим мерама. 

(3) Мера упућивања у васпитно-поправни дом 
може се изрећи само учиниоцу који у време суђења 
није навршио двадесетједну годину. У васпитно-
поправном дому он може остати н а ј д у ж е до навр-
шене двадесеттреће године. 

(4) Одредба члана 79ђ став 1 овог законика 
примениће се и на пунолетна,. лица којима је изре-
чена казна малолетничког затвора. 

Васпитне мере за млађа пунолетна лица 
Члан 79ј 

(1) Васпитне мере појачаног надзора од стране 
органа старатељства и упућивања у васпитно-по-
правни дом могу се изузетно изрећи и пунолетном 
учиниоцу кривичног дела који у време суђења није 
навршио двадесетједну годину и чија душевна раз -
вијеност одговара развијености м а л о л е т н и к . 

(2) Ове мере изричу се пунолетном учиниоцу 
под истим условима као и малолетних^, с тим да 
пунолетно лице може остати у вашитно-поправном 
дому н а ј д у ж е до навршене двадесеттреће године. 

(3) Пунолетном учиниоцу кривичног дела који 
у време суђења није навршио два десет једну годину 
суд може, без обзира на степен његове душевне 
развијености, уз условну осуду изрећи и меру по-
јачаног надзора од стране органа старатељства. У 
таквом случају суд може опозвати условну осуду 
и кад условно осуђени хте попуњава дужности у вези 
са применом ове мере 

Дејство казне на васпитне мере 
Члан 79к 

Ако за време тр а ј ања васпитне мере суд изрекне 
пунолетном лицу казну малолетничког затвора, за -
твора на јмање годину дана или строгог затвора, 
васпитна мера престаје када ово лице започне издр-
ж а в а њ е казне. Ако је изречена казна затвора у 
краћем тра јању, суд ће у пресуди одлучити да ли 
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ће се по издржаној казни наставити извршење 
васпитне мере или ће се та мера у к р у т и . 

ГЛАВА СЕДМА 
ГАШЕЊЕ КАЗНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

1. Застарелог 
Застарелог кривичног гоњења 

Члан 80 
(1) Кривично гоњење не може се предузети кад 

протекне: 
1) двадесетпет година од извршења кривичних 

дела за која се по закону може изрећи смртна казна; 
2) петнаест година од извршења кривичног дела 

за које се по закону може изрећи казна строгог 
затвора преко десет година; 

3) десет година од извршења кривичног дела за 
које се по закону може изрећи казна строгог за-
твора преко пет година. 

4) пет година од извршења кривичног дела за 
које се по закону, може изрећи казна строгог за-
твора до пет година; 

5) три године од извршења'кривичног дела за 
које се по закону може изрећи казна затвора преко 
једне године. 

6) две године од извршења кривичног дела за 
које се по закону може изрећи казна затвора до 
једне године или новчана казна. 

(2) Ако је за кривично дело прописано више 
казни, рок застарелости одређује се по најтежој 
прописаној казни. 

ч 
Ток и прекид застаревања кривичног гоњења 

Члан 81 
(1) Застаревање кривичног гоњења почиње од 

дана кад је кривично дело учињено. 
(2) Застаревање не тече за време за које се по 

закону гоњење не може отпочети или продужити. 
(3) Застаревање се прекида сваком радњом над-

лежног државног органа која се предузима ради 
гоњења учиниоца због учињеног кривичног дела. 

(4) З а с т а ^ в а њ е се прекида и кад учинилац у 
времену док тече рок застарелости учини исто тако 
тешко или теже кривично дело. 

(5) Са сваким прекидом застаревање почиње 
поново да тече. 

(6) Застарелог кривичног гоњења настаје у 
сваком случају кад протекне двапут онолико вре-
мена колико се по закону тражи за застарелост кри-
вичног гоњења. 

Застарелост извршења казне 
Члан 82 

Изречена казна не може се извршити ако је 
протекло: 

1) двадесетпет година од осуде на смртну ка-
зну или од осуде на строги затвор у трајању од 
двадесет година; 

2) петнаест година од осуде на казну строгог 
затвора, преко десет година; 

3) десет година од осуде на казну строгог за-
твора преко пет година; 

4) пет година од осуде на казну строгог затвора 
до пет година; 

5) три године од осуде на казну затвора преко 
једне године; 

6) две године од осуде на казну затвора до једне 
године или на новчану казну. 

Застарелог извршења споредних казни и мера 
безбедности 

Члан 82а 
(1) Застарелог извршења казне конфискације 

имовине настаје кад протекне десет година од дана 
правоснажности пресуде којом је та казна изречена. 

(2) Застарелост извршења новчане као споредне 
казне настаје кад протекне две године од дана пра -
воснажности пресуде којом је та казна изречена. 

(3) Застарелог извршења мера безбедности оду-
зимања предмета и одузимања имовинске користи 
настаје кад протекне пет година од дана правосна-
жности одлуке којом су те мере изречене. 

(4) Застарелост мере безбедности забране бав-
љења одређеним занимањем настаје кад протекне 
време за које је та мера изречена. 

( Ток и прекид застаревања извршења казне 
Члан 83 

(1) Застаревање извршења казне почиње од дана 
кад је пресуда постала правоснажна, а код условне 
осуде од дана кад је правоснажно наређено њено 
извршење. 

(2) Застаревање не тече за време за које се по 
закону извршење казне не може предузети. 

(3) Застаревање се прекида сваком радњом над-
лежног државног органа која се предузима ради 
извршења казне. 

(4) Са сваким прекидом застаревање почиње 
поново да тече. -

(5) Застарелост извршења казне настаје у сваком 
случају кад протекне двапут онолико времена ко-
лико се по закону тражи за за старе л ост извршења 
казне. 

(6) Одредбе претходних ставова сходно се при-
мењују и на застарелост извршења мера безбед-
ности. 

2. Амнестија и помиловање 
Амнестија 

Члан 84 
Лицима која су обухваћена актом амнестије 

даје се ослобођење од гоњења, потпуно или дели-
мично ослобођење од извршења казне, замена изре-
чене казне блажом казном или се укидају правне 
последице осуде. 

Помиловање 
Члан 85 

Помиловањем се поименично одређеним лицима 
даје ослобођење од гоњења, потпуно или делимично 
ослобођење од извршења казне, замена изречене 
казне блажом казном или се укидају правне после-
дице осуде. 

Дејство амнестије и помиловања на права трећих 
лица 

Члан 86 
Давањем амнестије или помиловања не дира 

се у права трећих лица која се заснивају на осуди. 

3. Рехабилитација и брисање осуде 
Рехабилитација 

Члан 87 
(1) По отпуштању са издржавања казни строгог 

затвора и затвора осуђена лица уживају сва права 
и могу стицати сва права осим оних која су им огргУј 
ничена услед правних последица осуде (члан ?шШ 

(2) Уколико у посебном закону није д р у Ј ^ Н 
предвиђено суд може, на молбу осуђеног, п о ј ^ ј ј ^ ^ Н 
три године од издржане, застареле или о з ^ ^ ^ ^ Н 
казне, одредити да престану п р а в н е Ј ^ ц н у ^ ^ ^ ^ ^ Н 
из члана 37а став тач. 5 до Т ^ М ј ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н 
нађе да је осуђени с в о ј и м п ш ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш 
да према својим 
проузроковану 
винску корист. 
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(3) Престанком правних последица осуде не дира 
се у права трећих лица која се заснивају на осуди. 

Брисање осуде 
Члан 88 

(1) Осуда на казну затвора, строгог затвора до 
три године, малолетничког затвора или на новчану 
казну брише се из казнене евиденције ако осуђени 
у року од пет година од дана издржане, опроштене 
ИЛУ остареле казне не учини ново кривично дело. 

Лицу које је било више пута осуђивано на 
ове казне брисаће се раније осуде ако у року од пет 
година од кад је последња казна издржала, опро-
штена или застарела не учини ново кривично дело. 

(3) Лицу које је било осуђено на казну строгог 
затвора преко три године неће се брисати доцније 
осуде 

(4) Условна осуда брише се из казнене евиден-
ције после једне године од кад је протекло време 
за које је извршење казне било одложено. 

Подаци из казнене евиденције 
Члан 89 

(1) Подаци из казнене евиденције даће се суду, 
јавном тужиоштву или органима унутрашњих по-
слова на њихов захтев а осталим државним орга-
нима, установама, привредним и друштвеним орга-
низацијама могу се дати само ако за то постоје 
оправдани разлози. 

(2) Ако су подаци из казнене евиденције по-
гребни као доказ за стицање права на вршење од-
ређених дужности или за стицање неког другог 
права, ови подаци даће се на захтев заинтересованог 
лица или лица које оно на то овласти. 

(3) Подаци о брисаној осуди (члан 88) и судској 
опомени могу се дати само суду, јавном тужиоштву 
или органима унутрашњих пословању вези кри-
вичног поступка који се води против лица чија је 
ранија осуда брисана односно коме је изречена суд-' 
ска опомена. 

(4) Изузетно подаци о брисаној осуди могу се 
дати и државном органу, установи, привредној и 
друштвеној организацији ако се ови подаци траже 
у вези са правним последицама осуде из члана 37а 
став 1 тач. 5 до 7 овог законика, а подносилац за-
хтева има оправдан интерес да прибави ове податке. 

ГЛАВА ОСМА 
ВАЖЕЊЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНА 

Временско важење кривичног закона 
Члан 90 

(1) Одговорност за кривична дела одређује се 
према кривичном закону који је ' важио у време 
извршења дела. 

(2) Нови кривични закон примениће се и на 
дела која су извршена пре његовог ступања на 
снагу ако је блажи за учиниоца. 

Примена кривичног закона на сваког ко на терито-
рији Југославије учини кривично дело 

Члан 91 
(1) На сваког ко на територији Југославије учини 

кривично дело примениће се кривични закон Југо-
славије. 4 

(2) Кривични закон Југославае примениће се 
и на сваког ко учини кривично дело на домаћем 
броду без обзира где се налази у време извршења 
дела. 

(3) Кривични закон Југославије примениће се 
и на сваког ко учини кривично дело на домаћем 
цивилном ваздухоплову док је у лету или на дома-
ћем војном вазду хоп лову без обзира где су се нала-
зили у време извршења дела. 

Примена Кривичног законика на сваког ко у ино-
страно гну учини одречна кривична дела 

Члан 92 
Овај законик примењује се на сваког ко ван 

територије Југославије учини које од кривичних 
дела предвиђених овим закоником у чл. 100 до 112, 
114 до 118, 120, 121 и у члану 221 уколико се дело 
односи на домаћи новац. 

Примена кривичног закона на југословенског 
држављанин за кривична дела учињена у 

иностранству 
Члан 93 

Кривични закон Југославије примениће се на 
југословенског држављанина и кад у иностранству 
учини које друго кривично дело, осим кривичних 
дела наведених у члану 92 овог законика, ако се 
затече на територији Југославије или буде издат. 

Примена кривичног закона на странца за кривична 
дела учињена у иностранству 

Члан 94 
(1) Кривични закон Југославије примениће се на 

странца који ван територије Ју гос лави је учини пре-
ма њој или њеном држављанину кривично дело за 
које се по закону може изрећи најмање казна за^ 
твора, а не ради се о кривичним делима наведеним 
у члану 92 овог законика, ако се затече на терито-
рији Југославије или буде издат. 

(2) Кривични закон Југославије примениће се и 
на странца који према страној држави или странцу 
учини у иностранству кривично дело за које се по 
том закону може изрећи пет година строгог затвора 
или тежа казна, ако се затече на територији Ју -
гославије а не буде издат страној држави. Суд у 
оваквом случају не може изрећи тежу казну од 
оне која је прописана законом земље где је кри-
вично дело учињено. 

Посебни услови за гоњење 
Члан 95 

(1) Ако је у случајевима из члана 91 ст. 1 до 3 
овог законика покренут или довршен кривични по-
ступак у страној држави, гоњење у Југославен 
предузеће се само по одобрењу Савезног јавног 
тужиоца. 

(2) У случајевима из чл. 93 и 94 свог законика 
гоњење се неће предузети: 

1) ако је учинилац казну на коју је у иностран-
ству осуђен потпуно издржао; 

9) ако је учинилац у иностранству правосна-. 
жном пресудом ослобођен или му је казна заста-
рела или опроштена; 

3) ако се кривично дело гони по страном закону 
само по предлогу или по приватној тужби, а ови 
нису поднесени. 

(3) У случајевима из чл. 93 и 94 овог законика 
гоњење ће се предузети само ако се за кривично 
дело кажњава и по закону земље у којој је учи-
њено. Ако се у случајевима из чл. 93 и 94 став 1 
овог законика по закону земље у којој је дело учи-
њено за то кривично дело не кажњава, гоњење ће 
се предузети само по одобрењу Савезног јавног ту-
жиоца. 

Урачунавање казне издржане у иностранству 
Члан 96 

Казна коју је учинилац по пресуди иностраног 
суда за исто кривично дело издржао урачунаће се 
у казну изречену од домаће^ суда, а. ако казне нису 
исте врсте, урачунавање ће се извршити по оцени 
суда. 
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Екстрадицггја и п^зво азила 
Члан 97 

(1) Држављанин Југоелавије не теже се издати 
ет1 о ј држави. 

(2) Издавање странаца врши се по међународ-
ним IV го-у фима, а у недостатку ових по закону Ју-
госл? '.ије. 

(3) Издавање није дозвољено ако дело за које 
се издавање тражи није кривично дело и по дома-
ћем закону. 

4) Југославија неће издавати странце који су 
прогањани због залагања за демократска начела, 
национално ослобођење, права радног народа и сло-
боду научног и културног рада. 

Однос овог законика и посебних савезних и 
републичких кривичних закона 

Члан 98 
(1) Одредбе Општег дела овог законика важе за 

све савезне законе и законе народних република 
који садрже кривичноправне одредбе. 

(2) Кривични закони народних република не 
могу мењати ни кривична дела ни казне које су 
предвиђене овим закоником и другим савезним за-
конима. 

ГЛАВА ДЕВЕТА 
ЗНАЧЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ИЗРАЗА 

Чјшн 99 
(1) С л у ж б е н о л и ц е у смислу овог зако-

ника може бити: а) јавни службеник и лице које је 
посебним прописима и з ј е д н а ч е н са јавним службе-
ником; б) изабрано лице у претставничким органи-
ма власти или именовано лице у извршним и дру-
гим органима претставничких тела (савету, комиси-
је); в) лице које врши одређене службене дужности 
на основу овлашћења датог законом или другим 
прописима донесеним на основу закона. Службеним 
лицем сматра се и војно лице када се ради о кри-
вичним делима код којих је као извршилац озна-
чено службено лице а која нису предвиђена у 
глави о кривичним делима против оружаних снага. 

(2) В о ј н о л и ц е у смислу овог законика 
може бити: а) војник на отслужењу војног рока; б) 
питомац војне школе; в) активни' подофицир, офи-
цир или војни службеник; г) лице из резервног 
састава док се као војни обвезник налази на војној 
дужности; д) грађанско лице које чврши одређену 
војну дужност; ђ) службеник Народне милиције или 
стражар у казнено-поправној установи ако учини 
кривично дело против оружаних снага. 

(3) О д г о в о р н о л и ц е у привредној или дру-
штвеној организацији или органу друштвеног управ-
љања у смислу овог законика може бити липе коме 
је поверен одређени круг послова који се односи 
на управљање или пословање друштвеном имови-
ном или на процес производње у производним 
предузећима. 

(4) Кад је као извршилац одређених кривичних 
дела означено службено лице, војно лице или одго-
ворно лице у привредној или друштвеној организа-

ц и ј и или органу друштвеног управљања, лица на-
ведена у ст. 1 до 3 овог члана могу бити извршиоци 
тих дела, уколико из обележја појединог дела или 
из појединог прописа не произилази да извршилац 
може бити само неко од тих лица. 

(5) Под т е р и т о р и ј е м Ј у г о с л а в и ј е под-
разумевају се и обалио море и ваздушни простор 
над њеном сувоземном и воденом териториј ом. 

(6) Као д р у ш т в е н а и м о в"и н а у смислу 
овог законика сматра се и имовина која је поверена 
државном органу или установи, привредној или дру-
штвеној организацији или се код њих налази по 
неком законском основу. 

(7) И с п р а в а је у смислу овог законика сва-
ки подмет који је подобан или одређен да служи 
као доказ какве чињенице која има вредности за 
празнз односе. 

(8) Н о в а ц је у смислу овог законика металан 
и папирни новац који је на основу закона у опти-
цају у Ју гос лави ји или у страној држави. 

(9) Под з н а ц и м а з а в р е д н о с т сматрају 
се у см ис л, овог законика и страни знаци за вред-
ност. Као знаци за вредност сматрају се и домаће 
и стране поштанске марке које нису више у опти-
цају. , 

(10) Као п о к р е т н а с т в а р у смислу овог 
законика , сматра се и свака произведена или 
скупљена енергија за давање светлости, топлоте 
или кретања. 

(11) Под с и л о м се у смислу овог „законика 
сматра и примена хипнозе или омамљујућих сред-
става у циљу да се неко против своје воље доведе 
у несвесно стање или да се онеспособи за отпор, 

П О С Е Б Н И Д Е О 
ГЛАВА ДЕСЕТА 

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ НАРОДА И ДРЖАВЕ 

Контрареволуционарни напад на државно и дру-
штвено уређење 

Члан 100 
Ко учини дело управљено на то да се силом 

или другим противуставним путем обори власт 
радног народа или свргну изабрана уставом утвр-
ђена претставничка тела, савезна, републичка, 
аутономна или локална; као и извршни органи тих 
претставничких тела; ,или учини дело управљено 
на то да се ^подрије економска основица социјали-
сти ч ке изградње; или учини дело управљено на то 
да се разбије јединство народа Југославије; или 
да се силом или другим - против уставним путем 
промени федеративно уређење државе, 

казниће се строгим затвором. 

Угрожавање територијалне целине и независности 
државе 

Члан 101 
(1) Ко учи-ни дело управљено на то да се си-

лом или другим гвротивуставним путем од Југослав 
вије отцепи једна народна република или ауто-
номна јединица или ма који део њене територије, 

казниће се строгим затвором најмање 
пет година или" смртном казном.' 

(2) Истом казном казниће се ко учини дело 
^управљено на то да се Југославија доведе у поло-

ж а ј потчињености или зависности према некој 
страној држави. 

Подривање војне и одбранбене моћи државе 

Члан 102 
(1) Ко уништи, учини неупотребљивим или 

омогући да пређу у руке непријатеља одбранбени 
објекти, положаји, наоружање или друга војна и 
одбрамбена средства или преда трупе непријатељу, 
или на други начин омете или до-веде у опасност 
војне или одбранбене мере, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном. 

(2) Грађанин Југослвије , који учини дело из 
става 1 овог члана у намери да помогне неприја-
тељ^ 

^,казниће се строгим затвором најмање 
пет година или смртном казном, 
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Убиство претставки^ народне власти, привредне 
или друштвене организације 

Члан 103 
Ко у намери подривања народне власти или 

социјали етичке изградње лиши живота члана 
претставничког тела, војно -или службено лице, 
претставци ка привредне или друштвене организа-
ције или јавно? радника. 

казниће се строгим затвором најмање 
десет година или смртном казном. 

Оружана побуна 
Ч ан 104 

(1) Ко врши припреме за оружану побуну, 
казниће се строгим затвором најмање 
трч године или смртном казном. 

(2) Ако до оружане побуне дође, организатори 
и коловође 

казниће се строгим затвором најмање 
десет година или смртном казном. 

(3) Ко учествује у оружаној побуни, 
казниће се строгим затвором. 

Шпијунажа 

Члан 106 
(1) Ко поверљиве војне, економске или слу-

жбене податке или документе саопшти или преда 
страној држави, страној организацији или лицу 
које им служи, или ко овакве податке или доку-
менте прибавља у намери да их преда страној др-
жави, страној организацији или лицу које им 
служи. 

казниће се строгим затвором најмања 
три године или смртном казном. 

(2) Истом казном казниће се ко за рачун стра-
не државе или стране организације ствара обаве-
штг.јну службу, ступи у такву службу или пома-
же њен рад. 

Служба у непријатељској војсци за време рата 
Члан 106 

(1) Грађанин Југославије који за време рата 
служи у непријатељској војсци или у другим не-
пријатељским орул иним формацијама, или уче-
ствује у рату као борац против Југослав^ е или 
њених савезника, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном. 

(2) Ко врбује грађане Југославије за службу 
у непријателуској војсци или другим непријатељ-
с к и ! оружаним формацијама, или за учествовање 
у рату против Југославије или њених савезника, 

казниће се строгим затвором најмање 
пет година или смртном казном. 

Помагање непријатеља за време рата 

Члан 107 
Грађанин Југославије који за време рата по-

маже непријатеља у спровођењу реквизиције, оду-
зимању хране или других добара или у спрово-
ђењу каквих других принудних мера према ста-
новништву Југос лави је, 

казниће се строгим затвором. 

Политичка и привредна сарадња са непријатељем 

Члан 108 
Грађанин Југославије који за време рата по-

литички или привредно сарађује са непријатељем, 
казниће се строгим затвором. 

Учествовање у непријатељски! делатности против 
Југославије 
Члан 109 

Грађанин Ј у г о с л в и ј е који у намери обарања 
државног и друштвеног уређења или какве друге 
непријатељем делатности против Југослав^е сту-

,пи / везу са страном државом, страном органи-
з-цијом или одређеном страном или ичбегличком 
групе лица, или им помаже у вршењу неприја-
т е љ е м делатности, 

казниће се строгим затвором. 

Бекство ради непродате здке делатности 
Члан ИО 

(1) Грађанин Југославије који ради вршења не-
пријатељске делатности против своје домовине по-
бегне у иностранстао. или припрема бекство или 
неовлашћено остане у иностранству. 

казниће се строгим затвором до два-
наест година 

(2) Ко ствара групу ради пребациван^ бегунаца 
у иностранство или ко постане члан такве групе, 

казниће се стпогтш затвором. 

Организовање и пребацивање на територију Југо-
славије оружаних група, појединаца и материјала 

Члан 111 
(1) Ко се пребаци на територију Југославије 

ради вршења тероризма, уништења важних обје-
ката народне привреде или вршења шпијунаже, 
или ко врши пребацивање на територију Југосла-
вије оружаних група, терориста, шпијуна, оружја 
ичи муниције, ^ 

казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном. 

(2) Ко организује групу за вршење дела из 
става 1 овог члана или ко постане члан такве 
групе, 

казниће се строгим затвором најмање 
пет година или смртном казном. 

Закључење уговора на штету Југославије 
Члан 112 

Ко у својству претставника Југославије или 
народне републике злоупотребом или прекорачењем 
овлашћења закључи уговор или обави поверени 
му важан посао са страном владом, међународном 
или страном организацијом или установом на ште-
ту народа и државе, 

казниће се строгим затвором. 

Повреда територијалног суверенитета 
Члан 113 

(1) Ко кршећи правила међународног права 
продре на територију Југославије, 

казниће се строгим затвором до двана-
ест година. 

(2) Превозна средства која су употребљена за 
извршење дела из става 1 овог члана могу се 
одузети. 

Уништење важних објеката народне привреде 
Члан 114 

Ко у намери подривања народне власти или 
народне привреде рушењем, паљењем или на дру-
ги начин уништи или оштети друштвену имовину, 
а нарочито: индустриско, саобраћајне или друго 
постројење, мост, фабрику, водовод, брану, далеко-
вод, саобраћајне средство, средство везе, силос, ма-
гацин, складиште, зграду, сакупљене веће коли-
чине људске или сточне хране, залихе материјала 

Ј 
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или робе; или приватну имовину која има већи 
значај за народну привреду, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном. 

Саботажа 
Члан 115 

Ко у намери подривања народне власти или 
народне привреде, пришивеним, подмуклим или 
другим сличним начином, не врши или аљкаво 
врши своју службену дужност или радну обавезу, 
или у вршењу те дужности односно радне обавезе 
оштећује средства за производњу, па тим радња-
ма ггроузрокује кварење или упропашћавање по-
стројења, знатних количина производа, робе ила 
материјала, или рушење или преправљан^ рђаво 
сазиданих грађевинских објеката, или дезоргани-
зацију, застој у раду или неизвршење плана у др-
жавним органима, установама или привредним ор-
ганизацијама, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном. 

Насиље према претставнику народне власти, при-
вредне или друштвене организације 

Члан 116 
(1) Ко изврши насиље према члану претстав-

ничког тела, војном или службеном лицу, прет-
ставнику привредне или друштвене организације 
или јавном раднику у вези са вршењем њихове 
службене или политичке делатности, или у намери 
да их спречи у вршењу такве делатности, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(2) Ко паљењем, рушењем или на други начин 
уништи или тешко оштети зграду или другу имо-
вину веће вредности лица поменутих у ставу 1 
овог члана у вези са њиховом службеном или по-
литичком делатношћу, или у намери да их спре-
чи у вршењу такве делатности, 

казниће се строгим затвором. 

Удруживање против народа и државе 
Члан 117 

(-1) Ко 9 ствара заверу, банду или какву другу 
групу лица ради вршења кривичних дела из чл. 
100 до 103, 108, 109, 114 до 116 овог законика, 

казниће се строгим затвором најмање 
пет година. 

(2) Ко постане члан неког удружења из става 
1 овог члана, 

казниће се строгим ^затвором. 
(3) Ко се одметне од власти у намери да орга-

низује неко удружење из става 1 овог члана или 
да му приступи као члан, 

казниће се строгим затвором. 
(4) Члан удружења из става 1 овог члана, као 

и члан групе из чл. ИО и 111 овог законика, који 
открије удружење односно групу пре него што је 
у њеном саставу или за њу учинио неко кривично 
дело против народа и државе, 

казниће се затвором, а може се и осло-
бодити од казне. 

Непријатељем пропаганда 
Члан 118 

(1) Ко написом, говором или на други начин 
позива или потстиче на насилну или противустав-
ну промену друштвеног или државног уређења, на 
свргавање претставничких тела Или њихових из-
вршних органа, на разбијање братства и једин-
ства народа Југослазије или на отпор према одлу-
кама претставничких тела или њихових извршних 

органа које су од значаја за заштиту и развитак 
ооцијалистичких друштвених односа, безбедност 
или одбрану земље, или ко злонамерно и неисти-
нито приказује друштвено-политичке прилике у 
земљи, 

казниће се строгим затвором го два-
наест година. 

(2) Ко се пребаци на територију Југославије 
ради вршења непријатељске пропаганде, или ко 
дело из става 1 овог члана учини уз помоћ или под 
утицајем из иностранства, 

казниће се строгим затвором. 
(3) Ко врши пребацивање агитатора или пропа-

гандног материјала на територију Југославије, 
казниће се строгим затвором најмање 
три године. 

Изазивање националне, расне или верске нетрпе-
љивости, мржње или раздора 

Члан 119 
(1) Ко пропагандом или на други начин изазива 

или распаљује националну, расну или верску мр-
жњу или раздор међу народима и националности^ 
које живе у Ју гос лави ји, 

казниће се строгим затвором до двана-
ест година. 

(2) Ако се дело из става 1 овог члана врши си-
стематски или искоришћавањем положаја или зва-
ња, или ако је услед дела дошло до нереда, вршења 
насиља или других тешких последица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром. 

(3) Ко вређањем грађана или на други начин 
изазива националну, расну или верску нетрпељи-
вост, 

казниће се затвором. 

Пружање помоћи учиниоцу кривичних дела против 
народа и државе 

Члан 120 
Ко учиниоца кривичних дела из чл. 100 до 117 

- овог законика крије, даје му склониште, храну, 
материјал, новац или друга средства, служи му за 
одржавање везе или му на други начин пружа 
помоћ, или ко омета државне органе у откривању 
и хватању таквог учиниоца, 

казниће се строгим затвором. 

Припремање дела из чл. 102, 103 и 114 
Члан 121 

(1) Ко припрема извршење кривичних дела из 
чл. 102, 103 и 114 овог законика набављаним или 
осстоообљавањем средстава за извршење ових кри-
вичних дела, стварањем услова за њихово извр-
шење, или ко се договори са другим лицем да из-
врши ова кривична дела, 

казниће се строгим затвором. 
(2) Ако учинилац дела из става 1 овог члана 

добровољно одустане од извршења при,према ног 
дела, може се блаже казнити, а може се и ослобо-
дити од казне. 

Тешка кривична дела против народа и државе 
Члан 122 

За дела из чл. 100, 104 став З, 107, 116 и 117 
став 1 овог законика ако су извршена у приправ-
ном, мобилном или ратном стању, или ако су имала 
за последицу смрт неког лица, или су праћена те-
шким насиљима, или оу довела до угрожавања 
безбедности, економске или војне моћи државе, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање десет година или смртном 
казном. 
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Изрицање казне конфискације имовине 
Члан 123 

При осуди на казну тежу од три године стро-
гог затвора, суд може учиниоца кривичног дела 
против народа и државе казнити конфискацијом 
имовине 

ГЛАВА ЈЕДЕНАЕСТА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И 

МЕЂУ НА РОДНОГ ПРАВА 
Геноцид 
Члан 124 

Ко у намери да потпуно или делимично уни-
шти неку националну, етничку, расну или верску 
групу, врши убиству или тешке повреде тела или 
врши тешко нарушавање физичког или душевног 
здравља чланова групе или присилно расељавање 
становништва, или стави групу у такве животне 
услове који доводе до потпуног или делимичног 
истребљења групе, или примена мере којима се 
спречава рађање између припадника групе, или 
врши присилно пресељење деце у другу групу, 

казниће се строгим затвором најмање 
пет година или смртном казном. 

Ратни злочин против цивилног становништва 
Члан 125 

Ко кршећи правила међународног права у вре-
ме рата, оружаног сукоба или окупације наређује 
или врши према- цивилном становништву убиства, 
мучења или нечовечна поступања, подразумевају-
ћи ту и биолошке експерименте, наношење вели-
ких патњи или повреда телесног интегритета или 
здравља; противзаконито расељавање или пресе-
љавање или присилно однарођавање или прево-
ђење на другу веру становништва; присиљавање 
на проституцију или силовања; примену мера за-
страшивања и терора, узимање талаца, колектив-
но кажњавање, противзаконито одвођење у кон-
центрационе логоре и друга противзаконита затва-
рања, лишавање права на правилно и непристра-
сио суђење; присиљаван^ на вршење службе у 
оружаним снагама непријатељем силе или у ње-
ној обавештајној служби или администрацији; - те-
рање на присилни рад, изгладњавање становни-
штва, конфисковање имовине, пљачку, противза-
конито и самовољно уништавање или присваја-
ње у великим размерама имовине које није оправ-
дано војним потребама, узимање незаконите и не-
сразмера велике контрибуције и реквизиције, 
смањење вредности домаћег новца, или противза-
конито издавање новца, 

казниће се строгим затвором најмање 
пет година или смртном казном. 

Ратни злочин против рањеника и болесника 
Члан 126 

Ко кршећи правила међународни4 права ,у вре-
ме рата или оружаног сукоба наређује или врши 
против рањеника, болесника, бродоломаца или са-
нитетсног особља убиства, мучења или нечовечна -
поступања, подразумевају!^ ту и биолошке експе-
рименте, наношење великих патњи или повреда 
телесног интегритета или здравља, иЛи ко наређује 
или врши противзаконито и самовољно уништава-
ње или присвајање у великим размерама матери-
јала и залиха санитетских установа или јединица 
које није оправдано војним потребама, 

казниће се строгим затвором најмање 
пет година или смртном казном. 

Ратни злочин против ратних: заробљеника 
Члан 127 

Ко кршећи правила међунаЈ^Одног права наре-
ђује или врши против ратних заробљеник уби-

ства, мучења или нечовечна поступања, под разу-
мевајући ту и биолошке експерименте, наношење 
великих патњи или повреда телесног интегритета 
или здравља, присиљава ње на вршење службе у 
оружаним снагама непријатељем силе. или их ли-
шава права на прави лио и неприетрасно суђење, 

казниће се строгим затвором најмање 
пет година или смртном казном. 

Организован,е групе ради вршења геноцида и 
ратних злочина 

Члан 128 
Ко огганизује какву групу ради вршења кри-

вичних дела из чл. 124 до 127 овог законика, или 
ко потстиче на стварање оваквих група или при-
према њихово организована, 

казниће се строгим затвором најмање 
пет година или смртном казном. 

Противправно убијање или рањавање непријатеља 
Члан 129 

(1) Ко кршећи правила међународног права у 
време рата или оружаног сукоба врши убијање или 
рањавање непријатеља који је одложио оружје 
или се безусловно предао или нема средстава за 
одбрану, 

казниће се строгим затвором. 
(2) Ако је убијање из става 1 овог члана извр-

шено на свиреп или подмукао начин, из користо-
љубља или из других ниских побуда, или ако је 
убијено више лица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање десет година или смртном 
казном. 

Противправно одузимање ствари од убијених и 
рањених на бојишту 

Члан 129а 
"(1) Ко нареди или врши противправио одузи-

мање -ствари од убијених или рањених еа бојишту, 
казниће се строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Ако је дело ив става 1 овог члана учињено 
на свиреп начин, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

Употреба недозвољених средстава борбе 
Члан 1296 

(1) Ко у време рата или оружаног сукоба на-
реди да се употребе борбена средства или начин 
борбе који су забрањени правилима међународнот 
права, или их сам употреби, 

казниће се строгим затвором. 
(2) Ако је услед дела бз става 1 овог члана пе-

ги! 10 више лица, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање пет година или смртном 
казном. 

Повреда парламентара 
Члан 130 

Ко кршећи правила међународног права у вре-
ме рата или оружаног сукоба вређа, злоставља или 
задржи парламентара или његову пратњу или им 
спречи повратак, или на други начин повреди њи-
хову неприкосновеност, 

казниће се затвором најмање шест ме? 
сеци или строгим затвором до пет го-
дина. 
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Сурово поступање са рањеницима, болесницима и 
ратним заробљеницима 

Члан 131 
Ко кршећи правила међународни- права сурово 

поступа са рањеницима, болесницима или ратним 
заробљеницима, или он омогућава или спречава да 
ови користе права која им по тим правилима при-
падају, 

-ст зи иће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
нич-

Уништавање културних и историеких споменика 
Члан 132 

Ко кршећи правила међународног права у вре-
ме Ј^тга или оружаног сукоба наређује или врши 
уништавање културних и исторнеких споменика и 
грађевина, или установа намењених науци, уметно-
сти, васпитању или хуманитарним циљевима, 

казниће се строгим затвором. 

Злоупотреба међународних знакова 
Члан 133 

(1) Ко злоупотреби или неовлашћен носи за-
ставу или знак Организације Уједињених нација, 
или змаке или заставу Црвеног крста или знаке 
који овима одговарају, или друге признате међу-
н а р о д и знаке којима се обележавају одређени об-
јекти ради заштите %од војних операција, 

казниће се затвором. 
(2) Ко учини дело из става 1 овог члана у зони 

ратних операција, 
казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина. 

Изрицање казне конфискације имовине 
Члан 134 

При осуди на казну те леу од три године строгог 
затвора суд може учиниоца кривичних дела из чл. 
124 до 128 и 1296 овог законика казнити конфиска-
цијом имовине. 

ГЛАВА ДВАНАЕСТА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА 

Убиство 
Члан 135 

(1) Ко другог лиши живота, 
казниће се строгим затвором најмање 
пет година. 

(2) Строгим затвором најмање десет година или 
смртном казном казниће се: 

1) ко другог лиши живота на свиреп или под-
мукао начин; 

2) ко другог лиши живота и при том са уми-
шљајем доведе у опасност живот још неког лица; 

3) ко другог лиши живота из кор исто љубља, 
ради извршења или прикривања другог кривичног 
Дела, из безобзирне освете или из других ниских 
побуда; 

4) ко лиши живота службено или војно лице 
при вршењу њихове дужности чувања јавног реда, 
хватања учиниоца кривичног дела или чувања 
лица лишеног слободе. 

(3) Истом казном казниће се и ко је учинио са 
умишљајем више убистава, осим оних која су пред-
виђена у чл. 136 и 138 овог законика, и то без об-
зира да ли му се за сва убиства суди применом од-
редаба о стицају или је за неко убиство био раније 
осуђен. 

Убиство на мах 
Члан 136 

Ко другог лиши живота на мах доведен без 
своје кривице у јаку раздраженост на,падом или 
тешким вређањем од стране убијеног, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

Убиство из нехата 
Члан 137 

Ко другог лиши живота из нехата, 
казниће^се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина. 

Убиство детета при порођају 
Члан 138 

(1) Мати која лиши живота своје дете за време 
порођаја или непосредно после порођаја, док траје 
поремећај што га је код ње изазвао порођај, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) За покушај ће се казнити. 

Навођење на самоубиство и помагање у самоубиству 
Члан 139 

(1) Ко наведе другог на самоубиство или му по-
могне у извршењу самоубиства, па ово буде извр-
шено, 

казниће се строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Ко дело из става 1 овог члана учини према 
малолетнику који је навршио четрнаест година или 
према лицу које се налази у стању смањене ура-
чунљивости, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(3) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
према малолетних^ који није навршио четрнаест го-
дина или према неурачунљивом лицу, 

учинилац ће се казнити по члану 135 
овог законика. 

(4) Ко сурово или нечовечно поступа оа лицем 
које се према њему налази у односу какве подре-
ђености или зависности, па оно услед таквог посту-
пања изврши самоубиство, 

казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина. 

(5) Ако је услед дела из претходних ставова 
самоубиство само^ покушано, суд може учиниоца 
блаже казнити. 

Недозвољен побачај 
Члан 140 

(1) Ко, ван случајева кад је побачај дозвољен, 
бременитој жени са њеним пристанком изврши по-
бачај, започне да врши побачај, или јој помогне 
да изврши побачај, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Ко бременитој жени без њеног пристанка 
изврши или започне да врши побачај, 

казниће се строгим затвором до осам 
година. 

(3) Ако услед дела из ст. 1 и 2 овог члана жена 
умре, 

учинилац ће се казнити за дело из ста-
ва 1 затвором најмања шест месеци или 
строгим- затвором до пет година, а за 
дело из става 2 строгим затвором. 
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(4) Савезно извршно веће одредиће у којим 
случајевима је побачај дозвољен и прописаће за то 
поступак. ^ 

Тешка телесна повреда 
Члан 141 V 

Ко другог тешко телесно повреди или му 
здравље тешко наруши, 

^ казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-

. дина. 
(2) Ко другог телесно повреди или му здравље 

наруши тако тешко да је услед тога доведен у опа-
сност живот повређеног или је уништен или трајно и 
у знатној мери ослабљен који важан део његовог 
/гела или који важан орган, или је проузрокована 
трајна неспособност за рад повређеног, или трајно 
и тешко нарушење његовог здравља или унака-
ж е н о г , 

казниће се строгим затвором до осам 
година. 

(3) Ако повређени умре услед повреде из ст. 1 
и 2 овог члана, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром да дванаест година. 

(4) Ко дело из ст. 1 и 2 овог члана учини из 
нехата, 

казниће се затвором. 

Лака телесна повреда 
Члан 142 

(1) Ко другог лако телесно повреди, 
казниће се затвором до једне године. 

(2) Ако је таква повреда нанесена оружјем, о-
пасним оруђем или другим средством подобним да 
тело тешко повреди или здравље тешко наруши, 

учинилац ће се казнити затвором. 
(3) Суд може учиниоцу дела из ст. 1 и 2 овог 

члана изрећи судску опомену, нарочито у случају 
ако је учинилац био изазван непристојним или гру-
бим понашањем оштећеног. 

(4) Гоњење зе дело из става 1 овог члана пре-
дузима се по приватној тужби. 

Учествовање у тучи 
Члан 143 

Ко учествује у каквој тучи у којој је неко 
лишен живота или је другом нанесена тешка те-
лесна повреда, 

казниће се за само учествовање затво-
ром најмање три месеца. 

Угрожавање опасним оруђем при тучи или свађи 
Члан 144 

Ко се при каквој тучи или свађи маши ору-
жј-а, опасног оруђа или другог средства подобног да 
тело тешко повреди или здравље тешко наруши, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

Излагање опасности 
Члан 145 

(1) Ко друго лице остави без помоћи у стању 
опасном за живот које је сам проузроковао, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Ако лице изложено таквој опасности услед 

тога изгуби живот или буде тешко телесно повре-
ђено или му здравље буде тешко нарушено, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором до осам година. 

Напуштање немоћног лица 
Члан 146 

,(1) Ко немоћно лице које му је поверено или о 
које?: је иначе дужан да се стара остави без по-
моћи у приликама опасним за живот или. здравље, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Ако остављено лице услед тога изгуби жи-
вот или буде тешко телесно повређено или му 
здравље буде тешко нарушено, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до осам година. 

Непружање помоћи 
Члан 147 

Ко не пружи помоћ лицу које се налази у не-
посредној опасности за живот иако је то могао учи-
нити без опасности за себе или другог, 

казниће се затвором до једнг године. 

ГЛАВА ТРИНАЕСТА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛОБОДЕ И ПРАВА 

ГРАЂАНА 
Повреда равноправности грађана 

Члан 14в 
Ко на основу разлике у националности, раси илг 

верот:оповести ускрати или ограничи права грађана 
утврђена Уставом Федеративне Народне Републике 
Јутославије, уставима народних република, зако-
нима или другим прописима, или ко на основу ове 
разлике грађанима даје повластице и погодности, 

казниће се затвором најмање три мен 
сеца или строгим затвором до пет го-
дина. 

принуда 
Члан 149 

(1) Ко другог силом или озбиљном претњом 
принуди да нешто учини или не учини или трпи, 

каз-ниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Гоњење се предузима по предло-гу. 

Противправно лишење слободе 
Члан 150 

(1) Ко другог противправно затвори, држи за-
твореног, или му на други начин одузме слободу 
кретања, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) За покушај ће се казнити. 
(3) Ако противправно лишење слободе учини 

службено лице злоупотлебом свог положаја или 
овлашћења, 

казниће се затвором најмање три месе-
ца или строгим затвором до пет година. 

(4) Ако је противправно лишење слободе тра-
јало дуже од месец дана, или је вршено на сви-
реп начин, или је лицу које је противправно ли-
шено слободе услед тога тешко нарушено здравље, -
или су наступиле друге тешке последице, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до осам година. 

(5) Ако је лице које је противправно лишено 
слободе услед тога изгубило живот, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године. 

Изнуђивање исказа 
Члан 151 

(1) Службено лице које у вршењу службе упо-
треби силу ИЛИ претњу у намери да изнуди искао 
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од окривљеног, сведока, вештака или другог лица 
које се саслушава, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Ако је изнуђивање исказа праћено тешким 
насиљем или ако су услед изнуђеног исказа насту-
пиле особито тешке последице за окривљеног, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром 

Злостава злоупотребом службеног положаја или 
овлашћења 

Члан 152 
Службено лице које у вршењу службе искори-

шћавањем свог службеног положаја или овлашће-
ња другог злостава вређа или уопште према њему 
поступа на начин којим се вређа људско досте јам-
ство, 

казниће се затвором до једне годин 

Угрожавање сигурности 
Члан 153 

(1) Ко угрози сигурност неког лица озбиљном 
претњом да ће напасти на живот или тело тог лица, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

(2) Гоњење се предузима по предлогу. 

Нарушавање неповредмвости стана 
Члан 154 

(1) Ко неовлашћено продре у туђ стан или за-
творене просторе или се на захтев овлашћеног 
лица одатле не удаљи, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учинило 
службено лице злоуттотребом свог положаја или 
овлашћења, 

казниће се затвором. 
(3) За покушај дела из ст. 1 и 2 овог члана ка-

зниће се. 
(4) Гоњење за дело из става 1 овог члана пре-

дузима се по предлогу. 

Противзаконито претресање 
Члан 155 

Службено лице које противзаконито врши пре-
тресање стана, просторија или лица, 

казниће се зотпором 

Повреда тајности писама или других пошиљки 
Члан 156 

Ш Ко неовлашћен отвори туђе писмо или те-
леграм или какво друго затворено писмено или по-
шиљку или на други начин повреди њихову тај -
но: или ко неовлашћен задржи, прикрије, уни-
шти или другом преда туђе писмо, телеграм, затво-
рено писмено или пошиљку, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

(2) Ко у намери да себи или другом прибави 
какву корист или да другом нанесе какву штету, 
саопшти другом тајну коју је сазнао повредом тај -
ности туђег писма, телеграма или каквог другог 
затвореног писмена или пошиљке, или се овом та ј -
ном послужи, 

казниће се затвором до једне године. 
(3) Ако дело из ст. 1 и 2 овог члана учини слу-

Засбено лице у вршењу службене дужности, 
казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(4) Гоњење за дело ЈДЗ ст. 1 и 2 овог члана пре-
4 Одузима се по предлогу. 

Неовлашћено откривање тајне 
Члан 157 

(1) Адвокат, бранилац, лекар, бабица или друго 
лице које неовлашћено открије тајну коју ТР са-
знало у вршењу свог позива, 

казниће се затвором до једне године 
(2) Неће се казнити за дело из става 1 овог 

члана ко је открио тајну у општем интересу или у 
интересу другог лица који је претежнији од и-нте-
реса чувања тај.не. -

(3) Гоњење се предузима по предлогу. 
I 

Спречавање или ометање јавног скупа 
Члан 158 

(1) Ко силом, оз-биљном претњом, обманом или 
на други начин опречи или омета сазивање или 
одржавање јавног скупа на који грађани имају 
право по закону, 

казниће се затвором до једне године 
(2) Ако дело из става 1 овог члана учини слу-

жбено лице зло употребом свог положаја или овла-
шћења, " 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

Повреда бирачког права 
Члан 150 

Службено лице које у намери да другом оне-
могући вршење бирачког права, противзаконито га 
не уведе у бирачки списак или га избрише из би-
рачког списка, 

казниће се затвором до једне године. 

Повреда слободе опредељења бирача 
Члан 160 

(1) Ко силом, озбиљном претњом или на други 
начин принуди другог да врши или не врши би-
рачко право, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ако дело из става 1 овог члана учини члан 

бирачког одбора или друго службено лице у вр-
шењу службе, 

казниће се затвором најмање три- ме-
сеца. 

Повреда права самоуправљања 
Члан 160а 

Ко силом, озбиљном претњом, злоупотребом 
службеног положаја или овлашћења иШг на други 
противзатаони ти начин спречава другога у вршењу 
његових права у органима самоуправљања или 
спречава рад ових органа, 

казниће се затвором. 

Повреда права жалбе 
Члан 161 

Службено лице које у вршењу своје службе 
спречава грађанина да користи своје право на под-
ношење жалбе, приговора, молбе или претставке, 

казниће се затвором до једне године.-

' Спречавање штампања и растурања штампаних 
ствари 

. Члан 162 
Ко против пр авио спречи штампање, продају, 

или растурање књига, часописа, новина или дру-
гих штампаних ствари, 

казниће се затвором до једне године^ 

Члан 163 
Укинут. 
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Повреда проналазачког права 

Члан 164 
(1) Ко присвоји туђе п р о н а л а з а ч ^ право или 

право на техничко усавршена, или- ко неовла-
ш ћ е н искористи туђи патент, лиценцу или про-
налазак 

казниће се затвором. 
(2) Ко неовлашћенс објави суштину туђег про-

наласка пре него што је овај проналазак на начин 
утврђен законом објављен. 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

ГЛАВА ЧЕТРНАЕСТА 

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ РАДНИХ ОДНОСА 

Повреда прописа о правима лица у радном односу 

Члан 165 
Ко се свесно не придржава прописа о платама, 

радном времену, годишњем одмору или о забрани 
пр ековр ем еног или ноћног рада и тиме ускрати или 
ограничи неком лицу у радном односу право које 
овоме по закону припада, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

Повреда права из социјалног осигурања 
Члан 166 

(1) Ко се свесно не придржава прописа о соци-
јалном осигурању и тиме ускрати или ограничи 
н ж ш лицу право које овоме на основу социјалног 
осигурања припада, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Истом казном казниће се ко оимулирањем 
или проузроковањем болести или неслособности за 
рад оствари право на основу социјалног осигурања 
које му по закону не би прттпалало. 

Испред узимање хигијенско техничких заштитних 
мера при раду 

Члан 167 
(1) Одговорно лице у руднику, фабрици, ради-

оници или другом ра дил ишту које се свесно не 
придржава прописа о хигијенско-техничким за-
штитним мерама при раду, иако зна да услед тога 
може наступити опасност за живот или здравље 
лица у р-адном односу. 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) При изрицању условне осуде суд може учи-
ниоцу поставити услов да у одређеном року посту-
пи по прописима ^о хигијенско-техничким заштит-
ним мерама при раду. 

Необезбеђење смештаја и исхране лица на раду 
Члан 168 

(1) Одговорно лице у привредној организацији 
које противно законској обавези не обезбеди сме-
штај или исхрану лица на радилишту, па" услед 
тот наступи опасност за здравље тих лица, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) При изрицању условне осуде суд -ложе учи-
ниоцу поставити услов да у одређеном року извр-
ши обавезу у погледу обезбеђења смештаја и 
исхране. 

ГЛАВА ПЕТНАЕСТА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЧАСТИ И УГЛЕДА 

Клевета 
Члан 169 

(1) Ко за другог износи или проноси штогод 
неистинито што може шкодити његовој части и 
угледу, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
путем штампе, радија, телевизије или сличним 
средствима или на јавном скупу, 

учинилац ће се казнити затвором до 
једне године. 

(3) Ако је оно што се неистинито износи или 
проноси таквог значаја да је довело^ или могло до-
вести до тешких последица за оштећеног, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца. 

(4) Ако окривљени докаже истинитост свог 
тврђења или ако докаже да је имао основаног ра-
злога да поверује у истинитост оног што је изно-
сио или проносио, неће се казнити за клевету али 
се може казнити за увреду (члан 170) односно" за 
омаловажавање пррб^ппор^л.т -т-гТТп дело 
(члан172). 

(5) Ко за другог лажно износи или проноси да 
је учинио кривично дело за које се гони по слу-
жбеној дужности казниће се за клевету иако је 
имао^ основаног разлога да поверује у истинитост 
оног што је износио или проносио, уколико изно-
шење или проношење није учињено под условима 
ио члана 173 став 2 овог законика. Истинитост чи-
њенице да је неко учинио кривично дело за које 
се гони по службеној дужности може се докази-
вати само правоснажном пресудом, а другим дока-
зним средствима само ако гоњење или суђење није 
могуће или дозвољено. 

Увреда 
Члан 170 

(1) Ко увреди другог, 
казниће се новчаном казном или затво-
ром до три месеца. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
путем штампе, радија, телевизије или сличним 
средствима или на јавном скупу, 

" учинилац ће се казнити новчаним ка-
зном или затвором до шест месеци. 

Изношење личних и породичних прилика 
Члан 171 

(1) Ко износи или проноси што год из личног 
или породичног живота неког лица што може шко-
дити његовом угледу, 

казниће се новчаном казном или затво--
ром до шест месеци. ' 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
путем штампе, радија, телевизије или сличним 
средствима или на јавном скупу, 

учинилац ће се казнити затвором до 
једне године. 

(3) Ако је оно што се износи или проноси та-
квог значаја да је довело или могло довести до те-
шких последица за оштећеног, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца. 

(4) Истинитост или неистинитост оног што се 
износи или проноси у погледу личног или поро-
дичног живота неког лица не може се доказивати, 
осим у случају из члана 173 став 3 овог законика. 
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Оп л ̂ оважавање вребацавањем за кривично чело 
Члан 172 

Ко V намери да другог омаловажи овом пре-
баци да је учинио какво кривично дело или да је 
осуђиван због каквог кривичног дела, или то у 
истој намери неком саопшти, 

казниће се новчан-ом казном или затво-
ром до три месеца. 

Некажњавање за кривична дела из чл. 169 до 171 
Члан 173 

(1) Неће се казнити ко се увредљиво изрази о 
другоме у научном, књижевном или уметничком 
делу. озбиљној критици, вршењу службене дужно-, 
сти, новинарског позива, политичке или друге дру-
штвене делатности, одбрани неког права или при 
заштити оправданих интереса, ако из начина изра-
жавања или других околности произилази да то није 
учињено у намери омаловажавања. 

(2) У случајевима из става 1 овог члана неће се 
казнити ко за другог износи или проноси да је уч,и-
нио кривично дело за које се гони по службеној 
дужности иако не постоји правоснажна пресуда 
(члан 169 став 5) ако докаже да је имао основаног 
разлога да поверује у истинитост оног што је из-
носио или проносио. 

(3) За изношење или проношење личних или 
породичних прилика које је учињено у вршењу 
службене дужности, политичке или друге друштве-
не делатности, одбрани неког права или при за-
штити оправданих интереса, учинилац се неће ка-
знити ако докаже истинитост свог тврђења или ако 
докаже да је имао основаног разлога да поверује 
у истинитост оног што је износио или проносио. 

Изрицање судске опомене за кривична дела из 
ил. 169 до 172 

Члан 173а 
(1) Суд може учиниоцу кривичног дела из чл. 

169 до 172 овог законика изрећи судску опомену, 
нарочито у случају ако^ је учинилац био изазван 
непристојним или грубим поступањем оштећеног, 
ако је пред судом изјавио спремност да се оштеће-
ном извини, а у случају кривичних дела из чл. 169 
и 171 овог законика и ако је опозвао пред судом 
оно што је износио или проносио. 

(2) Ако је увређени увреду повратио, може суд 
обе или једну страну казнити или изрећи судску 
опомену. 

Повреда угледа државе, њених органа г 
претставника 

Члан 174 
Ко изложи порузи Федеративну Народну Репу-

блику Југославију, народну републику, њихову за-
ставу или грб, њихове највише органе власти или 
претставнике највиших органа власти, Оружане 
снаге или Врховног команданта, 

казниће се затвором најмање три месеца. 

Повреда угледа стране државе или међународа 
организације 

Члан 175 
(1)' Ко изложи порузи страну државу, њену за-

ставу или грб, % 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Истом казном казниће се ко дело из става 1 

овог члана учивни према Организацији Уједињених 
нација, Међународном Црвеном крсту или. каквој 
другој међ ун ародно ј организацији коју признаје 
Ју гос лави ја. 

Повреда части и угледа шефа стране државе ди-
пломатског представника ^ши претставника 

међународа организације 
Члан 176 

(1) Ко повреди част и углед шефа стране др-
жаве, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Ко дела из става 1 овог члана учини према 

дипломатском претставнику стране државе у Југо-
с л а в е н , 

казниће се затвором до једне године. 
(3) Истом казном казниће се ко дело из става 

1 овог члана учини према претставнику Организа-
ције Уједињених нација, Међународног Црвеног 
крста или какве друге међународе организације 
коју признаје Југославија. 

ч 
Гоњење за кривична дела против части и угледа 

Члан 177 
(1) Гоњење за дела из чл. 174 до 176 овог зако-

ника предузима ,се по службеној дужности, а за 
дела из чл. ,175 и 176. овог законика и по одобрењу 
Савезног јавног тужиоштва. 

(2) Гоњење за дела из чл. 109 до 172 овог за-ко-
ника предузима се по приватној-тужби. 

(3) Ако оу дела из чл. 169 и 170 овог законика 
учињена према државном органу или према слу-
жбеном или војном лицу у вези са његовим слу-
жбеним радом, гоњење се предузима по предлогу. 
Предлог подноси старешина државног органа одно-
сно службено или војно лице. Поред службеног или 
војног лица предлог за гоњење може поднети ње-
гов старешина. 

(4) Ако су дела из чл. 169 до 171 овог законика 
учињена дрема умрлом лицу, гоњење се предузима 
по приватној тужби брачног друга, деце, родитеља, 
браће или сестара умрлог лица. 

Објављивање судске пресуде путем штампе или 
радија 

Члан 178 
При осуди за дело клевете нанесене путем 

штампе, радија или телевизије, суд на захтев ту-
жиоца може одлучити да се о трошку осуђеног 
истим путем објави судска пресуда у целини или у 
извс -у, 

ГЛАВА ШЕСНАЕСТА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ДОСТОЈАНСТВА 

ЛИЧНОСТИ И МОРАЛА 
Силовање ' 
Члан 179 

(Р Ко женско лице са којим не живи у брачној 
заједници употребом силе или претњом да ће непо-
средно напасти на живот или тело принуди на 
обљубу, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(2) Ако је усЈЈрд дела из става 1 овог члана 
наступила тешка телесна повреда или смрт женског 
лица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање' три године. 

Обљуба над немоћним лицем 
Члан 180 

(1) Ко над женским лицем са којим не живи у 
брачној заједниц,и изврши обљубу нек ор истив ши 
душевно обољење, привремену душевну поремеће-
н о ^ , немоћ или какво друго стање тог лица услед 
којег оно није способно за отпор, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 
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(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана на-
ступила тешча телесна повреда или ОРЛ рт женског 
лица, -

учинилац ће се казнити строгим за-
твором. 

љуба и противприродни блуд са малолетним 
лицем 

Члан 181 
(1) Ко извр-ши обљубу или противприродни блуд 

са малолетним лицем које није навршило четрна-
ест година 

казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет 
година 

(2) Ко дело из става 1 овог члана изврши над 
немоћним малолетним лицем које није навршило 
четрнаест година или употребом силе или претњом 
да ће непосредно напасти на живот или тело, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године. 

(3) Ако је услед дела из ст. 1 и 2 овог члана на-
ступила тешка телесна повреда или смрт малолет-
ног лица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање пет година. 

Обљуба или противприродни блуд злоупотребом 
положаја 
Члан 182 

(1) Ко злоупотребом свог положаја наведе на 
обљубу женско лице које се према њему налази у 
односу какве подређености или зависности, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Наставник, васпитач, старалац, усвојитељ, 

очух или друго лице које злоупотребом овог поло-
жа ја изврши обљубу или противприродни блуд са 
малолетним лицем старијим од четрнаест година које 
му је поверено ради учења, васпитања, чувања или 
неге, 

казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет година. 

(3) Ако је дело из става 2 овог члана учињено 
са малолетним лицем које није навршило четрнаест 
година, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до осам година. 

Блудне радње 
Члан 183 

Ко у случајевима из чл. 179 до 182 овог законика 
изврши само блудну радњу, 

казниће се затвором. 

Члан 184 
Укинут. 

Завођење 
Члан 185 

(1) Ко лажним обећањима браца наведе на 
обљубу малолетно женско лице које је навршило 
четрнаест година, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Гоњење се предузима по приватној тужби. 

Противприродни блуд 
Члан 186 

(1) Ко употребом силе или претње да ће непо-
средно напасти на живот или тело принуди другог 
на противприродни блуд, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(2) За противприродни блуд између лица мушког 
пола, 

учинилац ће се казнити затвором до 
једне године. 

Подвођење и омогућавање вршења блуда 
Члан 187 

(1) Ко подведе малолетно лице, 
казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) Ко омогућава вршење блуда са малолетником, 
казниће се затвором. 

(3) Ко за награду подведе женско лице или ко 
за награду омогућава вршење бл^да, 

казниће се затвором. 

Посредовање у вршењу проституције 
Члан 188' 

0 ) Ко врбује, наводи, потстиче или намамљује 
женска лица на проституцију или ко на било који 
начин учествује у предаји женског лица другоме 
ради вршења проституције, 

казниће се строгим затвором до пет 
година. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана извршено 
према малолетном женском лицу или употребом 
силе, претње или обмане, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором. 

Производња и растурање порнографских списа 
Члан 189 

(1) Ко производи, продаје, растура, јавно излаже, 
или ради продаје набавља или држи списе, слике 
или друге предмете којима се тешко вређа морал, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Предмети из" става 1 овог члана одузеће се. 

ГЛАВА СЕДАМНАЕСТА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ БРАКА И ПОРОДИЦЕ 

Двобрачност 
Члан 190 

(1) Ко закључи нови брак, иако се већ налази у, 
браку, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Истом казном казниће се и ко закључи брак 

са лицем за које зна да се налази у браку. 

Закључење ииштавог брака 
Члан 191 

(1) Ко закључујући брак прикрије од друге стра-
не неку чињеницу због које је брак ништав или 
другу страну доведе или одржава у такро- --^г^уди 
због које је брак ништав, 

казниће се затвором најмање ,и^-еца. 
(2) Гоњење се може предузети само ако је тако 

""закључен брак поништен из разлога наведених у 
ставу 1 овог члана. 

4 ' 
Омогућавао закључења недозвољеног брак 

Члан 192 
(1) Претседник или овлашћени члан народног 

одбора или матичар који вршењем своје службене 
дужности свесно дозволи да се закључи брак који 
је по закону забрањен, ништав или се сматра не-
постојећим, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Матичар или други службеник који уиме на-

родног одбора при закључењу брака врши радње 
које по закону може предузети само претседник или 
овлашћени члан народног одбора, 

казниће се затвором до једне године. 
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Ванбрачни живот са малолетним лицем 
Члан 193 

(1) Пунолетно лице које у ванбрачној заједници 
живи са малолетним лицем које је навршило четр-
наест година, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Истом казном казниће се родитељ или ста- -

рал ац који малолетном лицу које је навршило четр-
наест година допусти да у ванбрачној заједници 
живи са другим лицем, или га на то наведе. 

(3) Ако је дело из става 2 овог члана учињено 
из користољубља, 

учинилац ће се казнити строгим затвором 
до пет година. 

(4) Ако се брак закључи, гоњење се неће преду-
зети, а ако је предузето, обуставиће се. 

Одузимале малолетник^ 
Члан 194 

(1) Ко малолетно лице противправно одузме од 
родитеља, стараоца или од лица коме је оно пове-
рено, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ко дело из става 1 овог члана учини из ко-

ристољубља или других ниских побуда, 
казниће се строгим затвором до десет 
година. ^ 

Промена породичног стања 
Члан 195 

(1) Ко подметањем, заменом или на други начин -
промени породично стање детета, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) За покушај ће се казнити. 

Злостављан^ и запуштање малолетник 
Члан 196 

(1) Родитељ, старалац или друго лице које зло-
ставља малолетник^, или грубим занемаривањом 
своје дужности збрињавања и васпитања запусти 
малолетник о коме је дужно да се стара, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Истом казном казниће се родитељ, старалац 

или друго лице које принуђава малолетник на пре-
теран рад или рад који не одговара узрасту мало-
л е т н и к или на просјачење, или га из користољу-
бља наводи на вршење других радњи које су штетне 
за његов развитак. 

Неплаћање алиментације 
Члан 197 

(1) Ко избегава да даје издржавање за лице 
које је на основу извршне одлуке или судског по-
равнања дужан издржавати, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) У особито тешким случајевима дела из става 

1 овог члана, 
учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца. 

(3) При изрицању условне осуде суд може учи-
ниоцу поставити услов да уредио плаћа издржа-
вање 

Кршење породичних обавеза 
Члан 197а 

(1) Ко грубим кршењем својих законских по-
родичних обавеза остави у тешком положају члана 
породице који није у стању да се сам о себи стара, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. ^ 

(2) Ако члан породице услед тога изгуби жи-
вот или му здравље буде тешко нарушено, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до осам година. 

Родоскрвњење 
Члан 198 

Ко изврши обљубу са сродником по кр^и у пра -
БОЈ линији или са братом односно сестром, 

казниће се затвором. 

ГЛАВА ОСАМНАЕСТА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЗДРАВЉА ЉУДИ 

Преношење заразне болести 
Члан 199 

(1) Ко не поступајући по прописима или наред-
бама којима надлежни државни орган одређује пре-
гледе, дезинфекцију, издвајање болесника или неке 
друге мере за сузбијање или спречавање заразних 
болести код људи проузрокује преношење заразне 
болести, , х 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ко дело из става 1 овог члана учини из не-

хата, 
казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

Пепоступање по здравствешзм прописима за време 
епидемије 
Члан 200 

Ко за време епидемије какве опасне заразне 
болести не поступи по прописима или наредбама 
којима се одређују мере за њено сузбијање или 
спречавање, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

Преношење полне болести 
Члан 201 

(1) Ко знајући да је полно заражен, вршењем 
обљубе или на други 'начин другог зарази, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Гоњење се предузима по предлогу. 

Запослење лица оболелих 1од заразне болести 
Члан 202 

(1) Одговорно лице које у болници, породили-
шту, интернату, школи, предузећу где се рукује 
предметима исхране, у ра^њи која врши хигијенске 
услуге или у сличној установи или радњи, противно 
здравственим прописима прими у службу или држи 
у служби лице које болује од заразне болести и 
тиме проузрокује преношење заразне болести, 

казниће ,се затвором до једне године. 
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учиње-но 

из нехата, 
учинилац ће се казнити новчаном ка-
зном или затвором до шест месеци. 

Несавесно лечење болесника 
Члан 203 

(1) Лекар који при пружању лекарске помоћи 
примени очигледно неподобно средство или очи-
гледно неподобан начин лечења, или ле примени 
одговарајуће хигијенске мере, или уопште несаве-
сно поступа и тиме проуЗрокује погоршање здрав-
ственог стања неког лица, 

казниће се затвором. 
(2) Истом казном казниће се бабица или друго 

ладе здравствене струке које при пружању меди-
цинске помоћи или неге несавесно поступа и тиме 
проз зрокује погоршање здравственог стања неког 
липа. 

(3) Ако је дело из ст. 1 и 2 овог члана учињено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором до јед-
не године. 
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Неуказивање лекарске помоћи 
Члан 204 

Лекар који противно својој лекарској дужности 
одбије да укаже лекарску помоћ болеснику који се 
налази у непосредној опасности за живот, 

казниће се затвором до једне године. 

Надрилекарство 
Члан 205 

Ко се, немајући прописану стручну спрему, бави 
лечењем или пружањем медицинске помоћи, 

казниће се затвором до једне године и 
новчаном казном 

ч -
Справљање и продаја штетних средстава за лечење 

Члан 206 
(1) Ко под видом лека продаје или справља ради 

продаје средства која су опасна за здравље људи, 
казниће се затвором најмање три ме-
сеца и новчаном казном. 

(2) Ко дело из става Л овог члана учини из не-
хата, 

казниће се новчаном казном или затво-
род до шест месеци. 

(3) Средства из става 1 овог члана одузеће се. 

Несавесно поступање при справљању и издавању 
лекова 

Члан 207 
(1) Апотекар ићи друго лице овлашћено за из-

давање лекова које изда други лек уместо пропи-
саног или захтеваног кад замена није дозвољена, 
или које не направи лек у прописаној размери или 
количини, или уопште несавесно поступа при 
справљању или издавању лекова и тиме проузро-
кује погоршање здравственог стања неког лица, 

казн-иће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором до јед-
не године. 

Неовлашћен производња, прерађивање и продаја 
опојних дрога и отрова 

Члан 208 
(1) Ко неовлашћено производи, прерађује, про-

даје или на други начин стави у промет или ради 
продаје купује или преноси опијум, кокаин, мор-
фијум или друге опојне дроге или отрове, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Ако је дело из става 1 овог члана извршено 

од стране више лица која су се удружила за вр-
шење оваквих дела, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање шест месеци или строгим затво-
ром до пет година. 

(3) Опојне дроге односно отрови као и средства 
за њихово справљање одузеће се. 

Производња и стављање у промет шкодљивих 
животних намирница 

Члан 209 
(1) Ко производи, продаје или на други начин 

стави у промет шкодљиво животне намирнице, јело 
или пиће или друге пжодљиве производе, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Ко дело из става 1 овог члана учини из не-

хата, 
казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

(3) Шкодљиве намирнице и производи одузеће се. 

Несавесно вршење прегледа меса за исхрану 
Члан 210 

(1) Ветеринар или в е т е р и н а р е ^ помоћник који 
несавесно изврши преглед стоке за клање или меса 
намењеног за исхрану или противно прописима не 
изврши преглед и тиме омогући да се стави у про-
мет месо шкодљиво за здравље људи, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 

из нехата, 
учинилац ће се казнити новчаном ка-
зном или затвором до једне године. 

Загађивање воде за пиће 
Члан 211 

(1) Ко каквом шкодљивом материјом учини опа-
сном за живот или здравље људи воду за пиће у 
изворима, бунарима или цистернама или как-ву дру-
гу воду која људима служи за пиће, 

казниће се затвором најмање ари месеца. 
(2) Ко дело из става 1 овог члана учини из 

нехата, 
казниће се новчаном казном или затво-
ром до три месеца. 

Служење алкохолних пића малолетницима 
Члан 211а 

Ко у угоститељским радњама послужује мало-
л е т н и к који није навршио шеснаест година же-
стоким алкохолним пићем или га послужује другим 
алкохолним пићем у количинама које могу довести 
до опијања малолетника, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

Тешка дела против здравља људи 
Члан 212 

(1) Ако услед дела из чл. 199 став 1, 202 став 1, 
203 ст. 1 и 2, 205, 206 став 1, 207 став 1, 209 став 1, 
210 став 1 и 211 ст^в 1 овог законика неко лице 
буде тешко телесно повређено или му здравље буде 
тешко нарушено, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(2) Ако је услед дела из чл. 199 став 1, 202 став 
1, 203 ст. 1 и 2, 205, 206 став 1, 207 став 1, 209 став 1, 
210 став 1 и 211 став 1 овог законика наступила 

,смрт једног или више лица, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године. 

(3) Ако услед дела из чл. 199 став 2, 202 став 2, 
203 став З, 206 став 2, 207 став 2, 209 став 2, 210 став 
2 и 211 став 2 овог законика неко лице буде тешко 
телесно повређено или му здравље буде тешко на-
рушено, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање шест месеци или строгим затвором 
до пет година. 

(4) Ако је услед дела из чл. 199 став 2, 202 став 
2, 203 став З, 206 став 2, 207 став 2, 209 став 2, 210 
став 2 и 211 став 2 овог законика наступила смрт 
једног или више лица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до осам година. 

ГЛАВА ДЕВЕТНАЕСТА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ 

Несавесно пословање у привреди 
Члан 213 

(1) Одговорно лице у привредној организацији 
које свесним кршењем прописа или одлука колек-
тивних органа управљања или на друти начин очи-
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гледно несавесно поступа у пословању, организо-
ва њу процеса производње или организована рада 
или у погледу коришћења друштвене имовине или 
старања о овој имовини, иако је свесно или је мо-
гло и морало бити свесно да услед тога може на-
ступити за привредну организацију имовинска ште-
та, па та штета и наступи у износу који прелази 
сто хиљада динара, 

казниће се новчаном казном илм затво-
ром до једне године. 

(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана на-
ступила знатна имовинска штета или је привредна 
организација дошла под принудну ликвидацију, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година. 

Проузроковање принудне ликвидације 
Члан 213а 

(1) Одговорно лице у привредној организацији, 
које, знајући за неспособност плаћања организације, 
неоационалним трошењем средстава или њиховим 
отуђивањем у бесцење, прекомерна! задуживањем, 
преузимањем несразмерних обавеза, лакомисленим 
закључивањем или обнављањем уговора са лицима 
нсспособним за плаћање, или п р о п у ш т а њ а благо-
временог остваривања истраживања проузрокује 
принудну ликвидацију привредне организације, 

казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана уч-ињено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца. 

Оштећење поверилаца 
Члан 2136 

(1) Одговорно лице у привредној организацији 
које, знајући да је привредна организација постала 
неспособна за плаћање, исплата^ дуга или на други 
начин намерно стави којег повериоца у повољнији 
положај и тиме оштети остале повериоце привредне 
организације, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Одговорно лице у привредној организацији 

које, знајући да је привредна организација постала 
неспособна за плаћање, у намери да изигра или 
оштети повериоце призна неистинито потраживање, 
саставља лажне уговоре, или неком другом пре-
варном радњом оштети повериоце привредне орга-
низације, 

казниће се строгим затвором до пет го-
дина. 

Злоупотреба овлашћења у привреди 
Члан 213в 

(1) Одговорно лице у привредној организацији 
које у намери прибављања противправне имовин-
ске користи за привредну организацију у којој је 
запослено, „ за другу привредну или друштвену ор-
ганизацију или за политичкотериторијалну једини-
цу, ствара или држи недозвољене фондове у земљи 
или ,иностранству или састављањем исправа не-
истините садржине, лажним билансима, проценама 
или инвентарисањем или другим лажним прикази-
вањсм или прикривањем чињеница против пр авио 
прибавља од заједнице средства, или средства са 
којима располаже користи противно њиховој на-
мени, или на други начин теже повреди овлашћења 
у погледу управљања друштвеном имовином, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет 
година. 

(2) У особито тешким случај евима дела из става 
1 овог члана, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

Чланови 214 до 216 
Укинути. 

Закључење штетног уговора 
Члан 217 

(1) Ко као претставник или заступник привред-
не организације закључи уговор за који зна да је 
штетан за организацију или закључи уговор про-
тивно овлашћењу и тиме нанесе штету привредној 
организацији, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Истом казном казниће се ко као претставник 
или заступник привредне организације закључи 
уговор који је очигледно штетан за друштвену за-
једницу. 

(3) Ако је учинилац за закључење штетног уго-
вора примио мито, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

Издавање и неовлашћено прибављање пословне 
тајне 

Члан 218 
(1) Ко неовлашћено другом саопшти или предач 

или му на други начин учини доступним документа 
или "податке који по свом значају прет ставља ју 
фабричку тајну, тајну производње или уопште 
пословну тајну, или ко неовлашћен прибавља 
таква документа или податке, 

к а з а ћ е се затвором најмање три месеца^ 
(2) Ако су документа или подаци од нарочите 

важности, или ако је предавање односно прибав-
љање докумената или података извршено ради њи-
ховог одношења у иностранство, или ако је учини-
лац примио мито, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(3) Ако је дело из става 2 овог члана учињено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором до 
једне године. 

(4) Казнама за дела из ст. 1 и 2 овог члана 
казниће се и лице које тајну открије и после пре-
станка радног односа. 

Противправно заузимање земљишта у друштвеној 
својини 

Члан 218а 
(1) Ко противправно заузме земљиште у дру-

штвеној својини, 
казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Ако је заузето земљиште део заштитне шуме, 
националног парка или друге шуме са специјалном 
наменом, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца. 

Члан 219 
Укинут. 

Оштећење стамбених и пословних зграда и 
просторија 
Члан 220 

Корисник стана, станар, управитељ, власник 
или настојник који са станбене или пословне згра-
де, или из станбених или поло.вних просторија, 
скине или оштети спољне или с у т р а ш њ е уређаје, 
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инсталације или њихове делове, или на други на-
чин знатно смањи употребљивост зграда или про-
сторија, или их доведе у неупотребљиво стање, 

казниће, се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

Прављење и 'стављање у оптицај фалсификованог 
новца 
Члан 221 

(1) Ко направи лажан новац у намери да га 
стави у оптицај као прави, или ко преиначи прави 
новац у намери да га стави у оптицај, или ко ова-
кав лажни новац стави у Оптицај/ 

казниће се строгим затвором, до десет 
година. 

(2) Истом казном казниће се ко прибавља ла-
жан новац у намери да га стави у оптицај као 
прави. 

(3) У особито тешким случајевима дела из ст. 
1 и 2 овог члана, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање пет година. 

(4) Ко лажан новац који је примио као прави 
стави у оптицај, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(5) Ко зна да је начињен лажан новац, или ко 
зна да је лажан новац стављен у оптицај, па то 
не пријави. 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(6) Лажни новац одузеће се. 

Прављење и употреба лажних знакова за вредност 
или хартија од вредности 

Члан 222 
(1) Ко направи лажне таксене или поштанске 

марке, таксену хартију или друге знаке за вред-
ност издате на основу законског овлашћења, обве-
знице државних зајмова или друге државне хар-
тије од вредности, срећке државне лутрије и дру-
гих лутрија, или ко преиначи који од ових правих 
знакова и хартија од вредности у намери да их 
употреби као праве или да их другом да на упо-
требу, или ко овакве лажне знаке или хартије упо-
треби као праве или их у тој намери прибави, 

казниће се строгим затвором до пет 
година. 

(2) Ко отстрањењем жига којим се знаци из 
става 1 овог члана поништавају или којим другим 
начином иде за тим да овим знацима да изглед као 
да нису употребљени, или ко употребљен ове знаке 
употреби или прода као да важе, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(3) Ако су фалсификовани знаци за вредност 
или хартије од вредности у великим количинама, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором најмање пет година. 

Прављење, набављање или отуђивање оруђа 
за фалсификовање 

Члан 223 
(1) Ко прави, набавља, продаје или даје на 

употребу средства за прављење лажног новца или 
знакова за вредност, 

казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Средства за прављење одузеће се. 

Прављење и употреба лажних знакова 
за обележавање робе 

Члан 224 
(1) Ко у намери да их употреби као праве на-

прави лажне знаке за обележавање домаће или 

стране робе, као печате, жигове или марке којима 
се жигоше злато, сребро, стока, дрво или каква 
друга роба, или овакве праве знаке преиначи, или 
ко лажне знаке употреби као праве, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Ко неовлашћено прави, набавља, продаје 
ил,и даје на употребу средства за прављење зна-
кова за обележавање робе, 

казниће се затвором. 
(3) Знаци и средства за прављење одузеће се. 

Обмањивање купаца 
Члан 225 

(1) Ко у намери обмањивања купаца ставља у 
промет производе са ознаком у коју су унети по-
да,ци који не одговарају садржини, врсти, пореклу 
или квалитету производа, или ставља у промет про-
изводе који по својој тежини или квалитету не 
одговарају ономе што се редовно претпоставља код 
таквих производа, или ставља у промет производе 
без ознаке о садржини, врсти, пореклу или ква-
литету производа кад је оваква ознака прописа.на, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ко у намери обмањивања купаца лажно 

објављује да је снижена цена роби или да се врши 
распродаја робе или да претстоји повишење цена 
или се на други начин служи очигледно лажном 
рекламом, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до шест месеци. 

Неовлашћен употреба туђе фирме 
Члан 225а 

(1) Ко Се неовлашћен послужи туђом фирмом, 
туђим жигом или заштитним знаком или туђом 
посебном ознаком робе, или унесе поједина обеле-
ж ј а ових ознака у своју фирму, свој жиг или за-
штитни знак или у своју посебну ознаку робе, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до шест месеци. 

(2) Ко дело из става 1 овог члана учини у на-
мери обмањивања купаца, 

казниће се затвором до једне године. 
(3) Гоњење за дело из става 1 овог члана пре-

дузима се по предлогу. 

Недозвољен трговина 

Члан 226 
(1) Ко, немајући овлашћење за трговину, на-

бави ррбу или друге предмете у овећој количини 
или вредности у сврху продаје, или ко се п о в л а -
шћено и у већем обиму бави трговином или посре-
довањем у трговини, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Истом казном казниће се ко се бави про-
дајом робе чију је производњу неовлашћен ор-
гантгзовао. 

(3) Ко неовлашћен продаје, купује или врши 
размену робе или предмета чији је промет забра-
њен или ограничен, 

казниће се затвором. 
(4) Ако је учинилац дела из ст. 1 до 3 овог 

члана организовао мрежу препродаваца или по-
средника или ако је раније био осуђиван за ^ д о -
звољену трговину, или је постигао знатну имо-
винску корист, 

казниће се строгим затвором до пет го-
дина. 

(5) Роба и предмети недозвољен трговине од;у 
зеће се. 
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Недозвољен производња 
Члан 226а 

(1) Ко производи или прерађује робу чија је 
производња или прерађиван^ забрањено, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Роба и средства за прерађиван^ одузеће се. 

Неовлашћено искоришћавање туђе радне снаге 
Члан 2266 

Ко свесно крши прописе којима се ограничава 
запослење туђе радне снаге у приватним радњама 
или на другим радовима који се изводе у режији 
приватних лица и запосли велики број радника из-
над прописаног броја, 

казниће се затвором. 

Кршење прописа о ценама 
Члан 227 

(1) Ко тражи или прими за робу или предмете 
вишу цену од прописане, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до шест месеци. 

(2) Роба или предмети који су ,били предмет 
овог дела могу ое одузети. 

Повлашћивање купаца 
Члан 228 

Ко у трговинској радњи или предузећу за вре-
ме несташице одређене робе или кад постоји опа-
сност од несташице робе у намери повлашћивања 
појединих купаца не излаже робу продаји или 
ускраћује њену продају или поједином купцу про-
даје несразмерно велику количину робе, или ко 
свесно погодује поједине купце обавештавајући их 
о претстојећем снижењу или повећању цена, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године, 

Чланови 229 и 230 
Укинути. 

Неисправно мерење 
Члан 231 

(1) Ко при куповини или продаји употребом 
лажних тегова или мера или на други начин не-
исправно мери робу, или ко продаје робу у мањој 
количини под видом веће 'количине, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Ако је учинилац ишао за тим да постигне 
корист већу од пет хиљада динара, 

казниће се за кривично дело преваре 
из члана 258 овог законика. 

Прављење и употреба лажних мера и тегова 
Члан 232 

(1) Ко у намери да их он или ко други упо-
треби као праве направи лажне мере или тегове 
или преиначи праве мере или тегове, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) За покушај ће се казнити. 

I 
Издавање и стављање у промет чека без покрића 

Члан 232а 
(1) Ко изда чек без покрића или ко стави у 

промет чек за који зна да нема покрића, 
казниће се затвором. 

(2) Ако је учинилац делом из става 1 овог 
члана прибавио противправну имовинску корист, 

казниће се за кривично дело преваре 
из члана 258 овог законика. 

Изазивање поремећаја у .производњи или на 
тржишту 
Члан 233 

(1) Одговорно лице у привредној организацији 
које неоправданим нагомилавањем или повлачењем 
робе из промета, искоришћавањем постојеће не-
сташице робе, вештачким подизањем цена или зло-
употребом овог монополистичког положаја проу-
зрокује или је могло да проузрокује поремећај у 
производњи или на тржишту, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) У особито тешким случајевима, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором до пет година. 

(3) Роба која је предмет овог кривичног дела 
може се одузети. 

Трговање златним новцем, страном валутом, деви-
зама, племенитим .металима или драгоценостима 

Члан 234 % 

(1) Ко противно постојећим прописима купује 
или продаје златан новац, страну валуту, девизе 
или племените метале или врши размену златног 
новца, стране валуте, девиза или племенитих ме-
тала, или ко у намери препродаје неовлашћено 
купује или н е о в л а ш ћ е н препродаје израђевине од 
племенитих метала или друге дратоцености, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Ако је учинилац дела из става 1 овог члана 

одзтанизовао мрежу препродаваца или посредника 
или ако је постигао знатну имовинску корист, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

^3) За дело из става 1 овог члана суд може из-
рећи судску опомену ако су предмет трговине биле 
мале количине златног новца, стране валуте, де-
виза, племенитих метала или драгоцености. 

(4) Златан новац, страна валута, девизе, злато, 
племенити метали или драгоцености које су биле 
предмет дела из ст. 1 и 2 овог члана одузеће се. 

Пореска утаја 
Члан 235 

(1) Ко у намери да он или ко други избегне 
потпуно ил,и делимично плаћање пореза, доприноса 
или других законом утврђених обавеза према за-
једници даје ' државним „ органима лажне податке 
о приходима, о предметима или о другим чиње-
ницама које су од утицаја на утврђивање износа 
оваквих обавеза, или ко у истој намери у случају 
обавезне пријаве не пријави приход односно пред-
мет или друге чињенице које су од утицаја на 
утврђивање оваквих обавеза, а износ обавезе чије 
се плаћање избегава прелази педесет хиљада ди-
нара, 

казниће се затвором до једне године 
и новчаном казном. 

(2) Ако је делом из става 1 овог члана у та јен 
износ пореза, доприноса или других законом утв-р-
ђених обавеза према заједници већи од три стотине 
хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором до пет година. 

Чланови 236 до 241 
Укинути. 

Производња штетних средстава за лечење стоке 
Члан 242 

(1) Ко произведе ради продаје "или стави у 
промет средства за лечење или за спречавање за-
разе код стоке или живине која су опасна за њихов 
живот или здравље, 

казниће се затвором до једне године. 
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(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана на-
ступило угинуће стоке или угинуће живине у већом 
броју, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца. 

(3) Ако је дело из ст. 1 и 2 овог члана учи-
њено из нехата. 

учинилац ће се казнити новчаном ка-
зном или затвором до шест месеци 

Несавесно пружање ветеринарске помоћи 

Члан 243 
(1) Ветеринар или ветеринарски помоћник који 

при пружању ветеринарске помоћи пропише или 
примени очигледно неподобно средство или очи-
гледно неправилан начин лечења или уопште не-
савесно поступа при лечењу и тиме проузрокује 
угинуће стоке или угинуће живине у већем броју, 

казниће се затвором. 
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 

из нехата, 
учинилац ће се казнити новчаном ка-
зном или затвором до шест месеци. 

Преношење заразних болести код животиња, биља 
и дрвећа 

Члан 244 
(1) Ко не поступи по прописима надлежног др-

жавног органа којима се наређују мере за сузби-
јање или спречавање заразних болести код стоке, 
живине, дивљачи, риба, биља и дрвећа, или за суз-
бијање или спречавање штеточина код биља и др-
већа, а нарочито ко не поступи по наређењима ко-
јима се одређују прегледи или одвајања стоке, или 
прскање или запрашивање биља и- дрвећа, или 
којима се забрањује промет оболеле стоке или за-
раженог биља и дрвећа, и тиме проузрокује ши-
рење заразе, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана 
наступило угинуће стоке, живине, дивљачи или 
риба или уништење биља у већим размерама, 

учиналац ће се казнити затвором. 
(3) Ако је дело из ст. 1 и 2 овог члана учињено 

из нехата, 
учинилац ће се казнитруза дело из става 
1 овог члана новчаном казном или за-
твором до три месеца, а за дело из става 
2 овог члана затвором до једне године. 

Загађивање сточне хране или воде 

Члан 245 
(1) Ко каквом шкодљивом материјом загади 

сточну храну или воду у рекама, потоцима, изво-
рима, бунарима, цистернама или какву другу воду 
која слз^жи за појило стоке или живине и тиме 
проузрокује .опасност за живот илц здравље стоке 
или живине, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Истом казном казниће се ко каквом шко-
дљивом материјом загади воду у рибњацима, језе-
рима, рекама и потоцима и тиме проузрокује опа-
сност за опстанак риба. 

(3) Ако је услед дела из ст. 1 и 2 овог члана 
наступило угинуће стоке, живине или риба у већем 
броју, 

учинилац ће се казнити затвором нај -
мање три месеца. 

Ук 1 нтек^е засада употребом шкодљиве материје 

Члан 245а 
Ко каквом шкодљив ом материјом проузрокује 

уништење бил^а, воћака или других засада и тиме 
проузрокује штету већих размера, 

казниће се затвором. 

Пустошење шума 

Члан 246 
(1) Ко противно прописима или наредбама др-

жавних органа врши сечу или крчење шуме, или 
ко подбељуЈе стабла или на други начин т^стоши 
шуму, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ко дело из става 1 овог члана изврши у 

заштитној шуми, националном парку или у другим 
шумама са специјалном наменом, 

казниће се затвором најмање три месеца. 

Шумска - крађа 
Члан 246а 

(1) Ко ради крађе обори у шуми једно или више 
стабала а количина обореног дрвета је већа од 
једног куби ог метра, , 

казниће се новчаном казном или за-
твором до шест месеци. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
у намери да се оборено дрво прода, или ако штета 
прелази педесет хиљада динара, или ако је дело 
извршено у заштитној шуми, националном парку 
или другој шуми са специјалном наменом, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца. 

(3) За покушај дела из ст. 1 и 2 овог члана 
казниће се. 

Незаконити лов 
Члан 247 

(1) Ко лови дивљач за време ловостаја, 
казниће се новчаном казном или за-
твором до шест месеци. 

(2) Ко неовлашћено лови на туђем ловишту и 
убије или рани дивљач или је ухвати живу, 

казниће се затвором до једне године. 
(3) Ако је дело из става 2 овог члана учињено 

у односу на високу дивљач, 
учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца. 

(4) Ко лови ретку или проређену врсту див-
љачи чији је лов забрањен, или ко лови без по-
себне дозволе одређену врсту дивљачи за чији је 
лов потребна таква дозвола, или ко лови на начин 
или средствима којима се дивљач масовно уни-
штава, 

казниће се затвором. 
(5) Улов и средства за лов могу се одузети. 

Незаконити риболов 
Члан 248 

(1) Ко лови рибу експлозивом или отровом или 
на начин штетан за њено расплођавање, 

казниће се затвором. 
(2) Улов и средства за лов могу се одузети. 

Изрицање казне конфискације имовине 
Члан 248а 

При осудим на казну тежу од три године'стро-
гог затвора суд може учиниоцу кривичног дела из 
чл. 217 став З, 218 став 2, 221 став З, 222 ст. 1 и З, 
226 став 4, 234 став 2 и 235 став 2 овог законика 
изрећи казну конфискације имовине. 
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ГЛАВА ДВАДЕСЕТА ' 

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ДРУШТВЕНЕ и 
ПРИВАТНЕ ИМОВИНЕ 

Крађа 

Члан 249 
(1) Ко туђу покретну ствар одузме другом у 

намери да њеним присвајањем прибави себи или 
другом противправну имовинску корист, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Ако је учинилац украдену ствар вратио 
оштећеном пре него што је сазнао за покретање 
кривичног поступка суд га може ослободити од 
казне. 

Тешка крађа 

Члан 250 
(1) Учинилац дела крађе (члан 249) казниће 

се строгим затвором до десет година ако је крађа 
учињена: 

1) обијањем или проваљивањем затворених 
зграда, соба, каса, ормана или других затворених 
простора; 

2) од стране више лица која су се удружила 
за вршење крађа; 

3) на нарочито опасан или дрзак начин; 
4) од стране лица које је при себи имало какво 

оружје или опасно оруђе ради напада или-одбране; 
5) за време пожара, поплаве или сличног удеса. 
(2) Истом казном казниће се учинилац дела 

крађе (члан 249) ако вредност украдених ствари 
прелази износ од три стотине хиљада динара. 

Разбо јишта крађа 

Члан 251 
Ко је на делу крађе затечен, па у намери да 

украдену ствар задржи употреби силу против не-
ког лица или претњу да ће непосредно напасти на 
живот или тело, 

казниће се строгим затвором до два-
наест година. 

Разбојништво 

Члан 252 
Ко употребом силе против неког лица или 

претњом да ће непосредно напасти на живот или 
тело одузме туђу покретну ствар у намери да ње-
ним присвајањем прибави себи или другом против-
правну имовинску корист, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године. 

Тешки случајеви р а з б о ј н и ч е крађе и разбојништва 

Члан 253 
(1) Ако је при извршењу р а з б о ј н и ч е крађе или 

разбојништва нанесена неком лицу са умишљајем 
тешка телесна повреда или ако је разбојништво 
учињено у саставу групе или банде, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање пет година. 

(2) Ако је при извршењу разбојничке крађе или 
разбојништва неко лице са умишљајем лишено 
живота, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање десет година или смртном 
казном. 

Утаја 
Члан 254 

(1) Ко у намери да себи или другом прибави 
противправну имовинску корист присвоји туђу по-
кретну ствар која му је поверена, 

казниће ,се затвором. 
(2) Ако ово дело учини старалац, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(3) Ако вредност утајених ствари прелази из-
нос од три стотине хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором до осам година. 

(4) Ко туђу покретну ствар коју је нашао или 
до које је случајно дошао противправно присвоји 
у намери да себи или другом прибави имовинску 
корист, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(5) За дело из става 1 овог члана ако је утајена 
приватна имовина "л за дело из става 4 овог члана 
гоњење се предузима по предлогу. 

Послуга моторним возилом 
Члан 254а-

(1) Ко противправно одузме туђе моторно во-
зило у намери да га употреби за вожњу, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до шест месеци. 

(2) Гоњење се предузима по предлогу. 

Пљачка 
Члан 255 

(1) Ко изврши кривично дело из чл. 250 до 
252 у погледу друштвене имовине или приватне 
имовине која стоји под посебном заштитом закона, 
или ко изврши кривично дело из чл. 314а став 2, 
318а став 2 и 322 став 2 овог законика, а вредност 
украдених, прибављених или проневерених ствари 
је ,тако велика да очигледно показује безобзир-
н о ^ учиниоца, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана извршено 
у саставу групе или банде или је причињена штета 
великих размера или у другим особито тешким 
случајевима, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором најмање пет година. 

Одузимаше туђе ствари 
Члан 256 

(1) Ко без намере прибављања имовинске кори-
сти противправно одузме или присвоји туђу по-
кретну ствар, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Гоњење се предузима по предлогу. 

Оштећење туђе ствари 
Члан 257 

(1) Ко оштети, уништи или учини неупотре-
бљивом туђу ствар, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Ако штета прелази износ ед три стотине 
хиљада динара, 

учинилац ће се казнити затвором; на ј -
мање шест месеци или строгим затво-
ром до пет година. 

- (3) За дело из става 1 овог члана гоњене се 
предузима по предлогу, ако је оштећена ствар при-
ватна имовина. 
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Несавесно чување друштвене имовине 
Члан 2б7а 

(1) Ко очигледно несавесно чува ствари из 
друштвене имовине које су му поверене, иако је 
свестан или је могао и морао бити свестан да услед 
тога може наступити губитак, уништене или оште-
ћење ствари, па штета и наступи у износу који 
прелази сто хиљада динара, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана 
наступила знатна имовинска штета, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца. 

Лревара 
Члан 258 

(1) Ко у намери да себи или другом прибави 
какву противправну имовинску корист доведе кога 
лажним приказивањем или прикривањем чињеница 
у заблуду или га одржава у заблуда и тиме га 
наведе да овај на штету своје или туђе имовине 
нешто учини или не учини, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го- / 
дина. 

(2) Ако штета прелази износ од три стотине 
хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором до десет година. 

(3) Ко дело из става 1 овог члана учини само 
у намери да другог оштети, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

Ситно дело крађе, утаје или преваре 
Члан 259 

(1) Ко учини ситну крађу, утају или превару, 
казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) Крађа, утаја и превара не могу се сматрати 
ка-о ситне ако вредност украдене или у та јене ствари 
прелази износ- од .пет хиљада динара односно ако 
П1тета учињена преваром прелази овај износ. Ако 
износ не прелази пет хиљада динара крађа, утаја 
и превара могу се сматрати као ситне кад је учи-
нилац ишао за тим да прибави малу имовинску 
корист. 

(3) Суд може изрећи судску опомену нарочито 
у случају ако је крађа или утаја ствари учињена 
ради непосредне потрошње или употребе за себе 
или чланове своје породице, или ако је учинилац 
вратио ствар или накнадно штету проузроковану 
кривичним делом. 

(4) За дело из става 1 овог члана, ако је извр-
шено на штету приватне имовине, гоњење се пре-
дузима по предлогу. 

Злоупотреба поверења 

Члан 260 
(1) Ко заступајући имовинске интересе неког 

лица или старајући се о његовој имовини не испуни 
своју дужност или злоупотреби дата му овлашћења 
у намери да тиме прибави себи или другом какву 
имовинску корист или да оштети лице чије имо-
винске интересе заступа или о чијој се имовини 
стара, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Ако дело из става 1 овог члаиа учини ста-

ралац или адвокат, 
казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина. 

Изнуда, 
Члан 261 

(1) Ко у намери да себи или другом прибави 
противправну имовинску корист силом или озбиљн 
ном претњом принуди другог да нешто 'учини или 
не учини на штету своје или туђе имовине, 

казниће се затвором најмање три мен 
сеца или строгим затвором до пет година^ 

(2) У особито тешким случајевима, 
учинилац ће се казнити строгим зан 
твојом до десет година. 

Уцена 
Члан 262 

Ко у намери да себи или другом прибави пром 
тивправну имовинску корист запрети другом да Кб 
против њега или њему блиских лица открити нешто 
што би њиховој части или угледу шкодило и тиме 
га принуди да нешто учини или не учини на штету 
своје или туђе имовине, 

казниће се затвором најмање три мен 
сеца или строгим затвором до пет година^ 

Уговарање несразмерне имовинске користи 
Члан 263 

(1) Ко даје новац или друге потрошне ствари на 
зајам и притом уговори несразмерну имовинску ко-
рист, 

казниће се затвором до једне године и 
новчаном казном. 

(2) Ко за услугу коју чини неком лицу прими 
или уговори за себе или другог несразмерну имо-
винску корист искоришћујући његово тешко имов-
но стање, тешке станбене прилике, нужду, недо-
вољно искуство или лакомисленост, 

казниће се затвором и новчаном казном. 
(3) Истом казном казниће се ко за награду нео-

влашћено посредује при уступању станбених или 
пословних просторија. 

(4) У особито тешким случајевима дела из ст. 2 
и 3 овог члана, 

учинилац ће се казнити строгим -
ром де пет година и новчаном к 

Оштећење туђих права 
Члан 264 

(Г) Ко у намери да осујети остварење права на 
ствари отуђи, уништи, оштети или одузме своју 
ствар на којој други има заложно право или право 
уживања и тиме га оштети, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Истом казном казниће се и ко у намери да 
осујети измирење повериоца у току принудног извр-
шења уништи, оштети или сакрије делове своје имо-
вине и тиме оштети повериоца. 

(3) Гоњење се предузима по предлогу. 

Прикривање 
Члан 265 

(1) Ко ствар за коју зна да је прибављена кри-
вичним делом, или оно што је за њу добијено про-
дајом или заменом, купује, прима у залогу, или на 
други начин прибавља, прикрива или протура. 

казниће се затвором. 
(2) Ко дело из става 1 овог члана учини а могао 

је звати да је ствар прибављена кривичним делом, 
казниће се новчаном казном или затво-
ром до је^ве године. 

(3) Ко купује, прима у залогу или на други на-
чин прибавља, прикрива или протура ствари за које 



Страна 848 — Бро ј 30 Среда, 29 јул 1959 

зна или је могао знати да су прибављене кривичним 
делом из члана 255 овот законика, 

казниће се затвором на јмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

Гоњење у случају кад је учинилац у блиском односу 
са оштећеним 

Члан 266 
(1) За кривична дела из чл. 249, 250, 254 сг. 1, 3 и 

4, 254а, 256, 257, 258, 259, 260 став 1, 264 и 265 овог за-
коника, ако су учињена према брачном другу срод-
нику по крви у правој линији, брату или сестри, 
усвг оцу или усвојенику, гоњење се прелу зима по 
приватној тужби. 

(2) Ако су дела наведена у ставу 1 овог члана 
учињена према другим лицима са којима учинила-ц 
ж и в и у заједничком домаћинову , гоњење се преду-
зима по предлогу. 

Изрицање казне конфис нације имовине 

Члан 267 
При осуди на казну тежу од три године строгог 

затвора суд може учиниоцу кривичних дела из чл. 
250 до 253, 255 и 258 став 2 овог законика учињених 
на штету друштвене имовине изрећи казну к о н ф и -
скације имовине. 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТПРВА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ОПШТЕ СИГУРНО-

СТИ ЉУДИ и ИМОВИНЕ 

Довођење у опасност живота и имовине опште 
опасном радњом или средством 

Ч л а н 268 
(1) К о пожаром, поплавом, експл озн јом, отровом 

или отровним гасом, јонизујућим зрачењем, мотор-
ном силом, електричном или другом енергијом и з а -
зове опасност, за живот људи или за имовину већег 
обима, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(2) Ко каквом опште опасном радњом или оп-
ште опасним средством изазове опасност за живот 
људи или за имовину већег обима, 

^ казниће се затвором на јмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(3) Ко дело из ст. 1 и 2 овог члана учини из не-
хата, 

казниће се затвором. 

Оштећење заштитних уређа ја у рудницима, фабри-
кама и радилиштима 

Члан 269 
(1) Ко у рудницима, фабрикама, радионицама 

или другим радилиштима уништи, оштети или укло-
ни заштитне уређа је и тиме изазове опасност за 
живот људи или за имовину већег обима, 

казниће се строгим затвором до осам го-
дина. 

(2) Одговорно лице у руднику, фабрици, радио-
ници или другом радилишту ко је не постави з а -
штитне уређа је или их не одржава у исправном 
стању, или их у случа ју потребе не стави у дејство, 
или уопште не поступа по прописима о хигијенско-
техничким заштитним мерама при раду и тиме и з а -
зове опасност за живот људи и л и з а имовину, 

казниће се затвором на јмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(3) Ако је дело из ст. 1 и 2 овог члана учињено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором, 

(4) При изрицању условне осуде за дело из ст. 2 
и 3 овог члана суд може учиниоцу поставити услов 
да у одређеном року постави заштитне уређаје. 

Непрописно и неправилно извођење грађевинских 
радова 

Члан 270 
(1) Одговорно лице које при руковођењу или и з -

вођењу какве градње или грађевинских радова по-
ступи противно прописима или опште признатим 
техничким правилима и тиме изазове опасност за 
живот људи или за имовину већег обима, 

казниће се затвором на јмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором. 

Угрожавање јавног саобраћаја 

Члан 271 
(1) Ко непрописном или неправилном вожњом, 

употребом неисправног возила, оштећењем мостова, 
путева или улица, стављањем препрека или на дру-
ги Е Ш Ч И Н тако угрози јавни саобраћај на мостовима, 
путевима и улицама да тиме доведе у опасност ж и -
вот људи или имовину већег обима, 

казниће се затвором на јмање три месеца. 
(2) Ко угрожавањем ж е л е з н и ч к о ^ бродског или 

ваздухопловног саобраћаја доведе у опасност живот 
људи или имовину већег обима, 

казниће се затвором на јмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(3) Ко дело из ст. 1 и 2 овог члана учини из не-
хата, 

казниће се затвором до једне године. 

Н е п р у ж а њ е помоћи лицу повређеном у саобраћајном 
несрећи 

Ч л а н 271а 
(1) Возач моторног возила или другог превозног 

средства који остави без помоћи лице које је по-
вређено тим превозним средством, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ако је због неуказивања помоћи наступала 

тешка телесна повреда или смрт повређеног, 
учинилац ће се казнити затвором н а ј -
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година. ( 

Несавесно вршење надзора над јавним саобраћајем 

Члан 272 
(1) Одговорно лице коме је поверен надзор над 

одржавањем путева и мостова, превозним средстви-
ма, или јавним саобраћајем, или коме је поверено 
руковођење вожњом, ко је несавесним вршењем своје 
дужности изазове опасност за живот људи или за 
имовину већег обима, 

казниће се затвором на јмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет година. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором. 

Тешка дела против опште сигурности 

Ч л а н 273 
(1) Ако је услед дела из чл. 268 ст. 1 и 2, 269 ст. 

1 и 2, 270 став 1, 271 ст. 1 и 2 и 272 став 1 овог зако-
ника наступила тешка телесна повреда неког лица' 
или имовинска штета великих размера, 

, учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 
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(2) Ако је услед дела из чл. 268 ст. 1 и 2, 269 ст. 
1 и 2, 270 став 1, 271 ст. 1 и 2 и 272 став 1 обог зако-
ника наступила смрт једног или више лица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године. 

(3) Ако је услед дела из чл. 268 став З, 269 став 
8, 270 став 2, 271 став 3 и 272 став 2 овог законика 
наступила тешка телесна повреда неког лица или 
имовинска штета великих размера, 

- учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање шест месеци или строгим затвором 
до пет година. 

(4) Ако је услед дела из чл. 268 став З, 269 став 
З, 270 став 2, 271 став 3 и 272 став 2 овог законика 
наступила смрт једног или више лица, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до осам година. 

Непрописна предаја саобраћају експлозивом1 

или запаљивог материјала 
Члан 274 

Ко противно прописима о промету експлозивног 
или лако запаљивог материјала преда на превоз 
јавним саобраћајним средствима експлозивни или 
лако запаљиви материјал или такав материјал сам 
преноси користећи се јавним саобраћајним сред-
ствима, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

Оштећење брана 

Члан 275 4 

Ко оштети уређаје или природне бране које 
служе као заштита од природних непогода, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

Уништење, оштећење или уклањање знакова којима 
се упозорава на опасност 

Члан 276 
Ко уништи, оштети или уклони знак којим се 

упозорава на какву опасност или знак који служи 
сигурности саобраћаја, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

Злоупотреба телекомуникационих знакова 

Члан 277 
Ко злонамерно или без потребе отправи међу-

народно уговорени знак за позивање у помоћ или 
знак да прети опасност, или ко телекомуникационим 
знаком обмане да постоји сигурност, или ко злоупо-
треби међународно уговорени телекомуникациони 
знак, 

казниће се затвором. 

Неотклањање опасности 

Члан 278 
(1) Ко благовременом пријавом државном органу 

или на други начин не предузме мере да се отклони 
какав пожар, поплава, експлозија, саобраћајна не-
срећа или каква друга опасност за живот људи или 
за имовину већег обима иако је то могао да учини 
без-опасности за себе или другог. 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ко одвраћањем или на други начин спречи 

другог у предузиман^ мера за отклањање пожара, 
поплаве, експлозије, саобраћајне несреће или какве 
друге опасности за живот људи или за имовину ве-
ћег обима, 

казниће се затвором најмање три месеца. 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТДРУГА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРАВОСУЂА 

Непријављивање припремања кривичног дела 

Члан 279 
(1) Ко зна да се припрема извршење кривичног 

дела за које се по закону може изрећи пет година 
строгог затвора или тежа казна, па у времену кад је 
још било могућно спречити његово извршење то не 
пријави, а дело буде покушано или извршено, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ако није пријављено припремање кривичног 

дела за које се по закону може изрећи смртна казна, 
учинилац ће се казнити затвором на јма-
ње шест месеци или строгим затвором 
до пет година. 

(3) За непријављивање припремања кривичног 
дела из става 1 овог члана неће се казнити лице 
коме је учинилац брачни друг, сродник по крви у 
правој линији, брат или сестра, усвојилац или усво-
јеник. 

Непријављивање кривичног дела или учиниоца 
Члан 280 

(1) Ко зна учиниоца кривичног дела за које се 
по закону може изрећи смртна казна, или ко само 
зна да је такво дело извршено, па то не ифтлјави, 
иако од такве пријаве зависи благовремено откри-
вање учиниоца или дела, 

казниће се затворрм. 
(2) За непријављивање неће се казнити лице 

коме је учинилац брачни друг, сродник по крви у 
правој линији, брат или сестра, усвојилац или усво-
јеник, или које је бранилац или верски исповедник 
учиниоца. 

Помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела 

Члан 281 
(1) Ко крије учиниоца кривичног дела или му 

п р и з и в а њ е м оруђа, трагова или на други начин 
помаже да не буде откривен, или ко кри је осуђено 
лице или предузима друге радње којима се иде за 
тим да се не изврши казна, изречене мере безбедно-
сти, или да се не примене васпитне мере упућивања 
у васпитну установу или у васпитно-поправни дом, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ко пружи помоћ учиниоцу кривичног дела за 

које је прописана ка^на строгог затвора преко пет 
година. 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(3) Ко пружи помоћ учиниоцу кривичног дела за 

које је прописана смртна казна, 
казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(4) Казна за дело из става 1 овог члана не може 
бити тежа ни по врсти ни по висини од казне про-
писане за кривично дело у погледу којег је пружена 
помоћ 

(5) Неће се казнити за дело из ст. 1 до 3 овог 
члана лице коме је учинилац брачни друг, сродник 
по крви у правој линији, брат или сестра, усвојилац 
или усвојеник. 

Лажно пријављивање 
Члан 282 

(1) Ко пријави неко одређено лице да је учинило 
кривично дело за које се гони по службеној дужно-
сти, а зна да то лице није учинилац, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Истом казном казниће се ко подметањем 

трагова кривичног дела или на други начин ^за^ове 
покретање кривичног поступка због кривичног дела 
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за које се гони по службеној дужности против лица 
за које зна да није учинилац. 

(3) Ко сам себе пријави да је учинио какво кри-
вично дело, иако га није учинио, 

казниће се новчаном казном или затво- 4 
ром до три месеца. 

(4) Истом казном казниће се ко пријави да је 
учињено кривично дело за које се гони по службе-
ној дужности, иако зна да то дело није учињено. 

Давање лажног исказа 
Члан 283 

(1) Сведок, вештак, преводилац или тумач који 
пред судом, у арбитражном, ад мини стр ата вио-ка-
зненом, дисциплниском или углавном поступку да 
лажан исказ, 

казниће се затвором. 
(2) Истом казном казниће се странка која при-

ликом извођења доказа саслушањем странака у пар-
ничном поступку да лажан исказ, р суд је на овом 
исказу засновао своју пресуду. 

(3) Ако је лажни исказ дат у кривичном по-
ступку, 

учинилац ће се казнити затвором најма-
ње три месеца или строгим затвором до 
пет година. 

(4) Ако су услед дела из става 3 овог члана на-
ступиле особито тешке последице за окривљеног, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром. 

(5) Ако учинилац добровољно опозове свој ла-' 
жни исказ пре него што се донесе коначна одлука, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до три месеца, а може се и ослобо-
дити од казне. " 

Спречавање доказивања 
Члан 284 

(IX Ко у намени да спречи или отежа доказивања 
сакрије, уништи, оштети или делимично или пот-
пуно учини неупотребљивом туђу исправу, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Истом казном казниће се ко у намери из стг^-

ва 1 овог члана уклони, уништи, поквари, помери 
или премести какав гранични камен, земљомерска 
знаке или уопште какаоа знак о својини на непо-
кретности или о праву на употребу воде, или ко у 
истој намери овакав знак лажно постави. 

Повреда тајности ислеђења, претреса или расправе 
4 Члан 285 

Ко неовлашћено открије оно што је сазнао у 
поступку ислеђења или на претресу односно ра-
справи пред судом или у арбитражном поступку, а 
што је одлуком иследног органа или суда односно 
арбитраже оглашено као тајна, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

Побуна лица лишених слободе 
Члан 286 

(1) Лица на издржавању казне у казнено-по-
правној установи, или лица у истражном затвору 
или притвору, која се скуп^ у намери да се насилно 
ослободе, или да заједнички нападну лица чијем су 
надзору поверена, или да их силом или претњом 
да ће непосредно употребити силу принуде да учине 
или пропусте нешто што је противно њиховој ду-
жности, 

казниће се затвором. 
(2) Учесници у делу из става 1 овог члана који 

употребе силу или претњу, 
казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет година, 

Бекство лица лишеног слободе 
Члан 287 

Ко употребом силе или претњом да ће непосред-
но напасти на живот или тело побегне из казнено-
поправне установе или из истражног затвора или 
притвора, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

Омогућавање бекства лицу лишеном слободе 
Члан 288 

(1) Ко силом, претњом, обманом или на други 
начин омогући бекство лицу које се налази на издр-
жавању казне у казнено-поправној установи, или 
лицу у истражном з а т в о р или притвору, или ма-
л о л е т н и ^ који се налази у васпитчо-поправном 
дому, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) Ако дело из става 1 овог члана учине више 
лица удружено, 

казниће се строгим затвором до осам го-
дина. 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТТРЕЋА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА И 

ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА 

С уочавање службеног лица у вршењу службена 
радње 

Члан 289 
(1) Ко силом или претњом да ће непосредно у-

потребити силу спречи службено лице у вршењу 
службене радње ^коју је предузело у оквиру својих 
овлашћења, или га на исти начин принуди на вр-
шење службене радње, ч 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ако приликом извршења дела из става 1 овог 

члана учинилац увреди или злостави службено ли-
це, или му нанесе лаку телесну повреду, или прети 
употребом оружја, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(3) За покушај дела из, ст. 1 м 2 овог члана 

казниће се. 
(4) Ако је учинила^ дела из ст. 1 м 2 овог члана 

био изазван незаконитим или грубим поступањем 
службеног лица, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

Учествовање у скупини која спречи службено лица 
у вршењу службене радња 

Члан 290 
(1) Ко учествује у окупили људи која зајетнич-

ким деловањем спречи или покуша да дфечж 
службено лице у вршењу службена радње, или га 
на исти начин принуди на вршење службене радње, 

казниће се за само учествовање затвором 
до једне године. 

(2) Коловођа скупине која изврши дело из става 
1 овог члана, 

казниће се затвором најмање три месеца. 

Позивање на отпор 
Члан 291 

(1) Ко друге позива на отпор или на неиослу-
шност према законитим одлукама или мерама др-
жавних органа или према службеном лицу у вршењу 
службене радње, 

казниће се затвором. 
(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана до-

шло до неспровођења или знатног отежавања спро-" 
вођења законите одлуке или мере државних органа, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до пет година. 

I 
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^послушност према наредби за удаљавање 
Члан 292 

Ко се не удаљи из скупине људи коју је овла-
шћено службено или војно лице позвало да се ра-
зиђе у приликама кад је јавни ред угрожен, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до три месеца. 

Ширење лажних вести 
Члан 292а 

Ко износи или проноси лажне вести или твр-
ђења у намери да изазове нерасположење или уз-
немирење р а ђ а н а или да се угрози јавни ред или 
мир, или то учини у намери да се осујети спрово-
ђење одлука и мера државних органа х установа 
ицн да се умањи поверење грађана у такве одлуке 
к мере, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

^учествовање у отклањању опште опасности 
Члан 203 

Ко противно наређењу надлежног државног ор-
така без оправданог разлога одбије да учествује у 
отклањању опасности од пожара, поплаве или 
сличног догађаја, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до три месеца. 

Скидање или повреда службеног печата или знака 
Члан 294 

(1) Ко скине или повреди службени печат или 
знак који је овлашћено службено лице ставило 
ради осигурања предмета или просторије, или ко 
без скидања или повреде печата или знака уђе 
у такву просторију, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до једне године. 

(2) За покушај ће се казнити. 

Одузимање или уништење службеног печата или 
службених списа 

Члан 295 
(1) Ко противправно одузме, сакрије, уништи, 

оштети или на други начин учини неупотреблзивим 
службени печат, књигу, опис или исправу која 
припада државном органу, установи, привредној 
организацији или друштвеној организацији која 
врши јавну службу, или се код њих налази, 

казниће се затвором. 
(2) За покушај ће се казнити. 

Лажно претстављануе 
Члан 296 

(1) Ко се у намери да себи или другом прибави 
какву корист или да другом нанесе какву штету 
лажно претставља као службено или војно лице 
или неовлашћен роси какве знаке службеног или 
војног лица, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Истом казном казниће се ко изврши какву 
радњу коју је овлашћено да изврши само одређено 
службено или војно лице. 

Самовлашће 
Члан 297 

(1) Ко самовласно прибавља неко своје право 
или право за које сматра да му припада, 

казниће се новчаном казном или за-
твором до шест месеци. 

(2) Гоњење се предузима по предлогу. 

Договор за извршење кривичног дела 
Члан 298 

Ко се са другим договори да изврше одређено 
кривично дело за које се по закону може изрећи 
пет година строгог затвора или тежа казна, 

казниће се затвором до једне године. 

Злочиначко удруживање 
Члан 290 

(1) Ко организује групу или банду која има за 
циљ вршење кривичних дела за која се по закону 
може изрећи пет година строгог затвора или тежа 
казна, ^ 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина. ' , 

(8) Припадник овакве групе или банде, 
казниће се затвором до једне године. 

(1) Члан групе или банде који открије групу 
односно банду пре него што је у њеном саставу или 
за њу учинио неко кривично дело, 

ослободиће се од казне. 

Израђивање и набав,љање оружја и средстава наме-
њених за извршење кривичног дела 

Члан ЗОО 
(1) Ко оружје, распрскавајуће материје или сред-^ 

етва потребна за њихово справљање, као и отрове, 
за које зна да су намењени за извршење кривичног 
дела, израђује, набавља или другом омогућава да до 
њих дође, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) Ко направи или другом уступи лажни кључ, 
о т и р а ч или неко друго средство за проваљивање 
иако зна да је намењено за извршење кривичног 
дела, 

казниће се затвором до једне године. 

Недозвољено држање оружја или распрскавајућих 
материја 
Члан 301 

Ко неовлашћено набавља, продаје или држи 
ватрено оружје или распрскава јуће материје чије 
набављање или продаја уопште није дозвољена, 

казниће се затвором до једне године. 

Учествовање у скупини која изврши кривично дело 
Члан 302 

(1) Ко учествује у скупини људи која заједнич-
к а ! деловањем лиши живота неко лице, ниш му 
нанесе тешку телесну повреду, изврши паљевину, 
оштети имовину у већем обиму или учини друга 
тешка насиља, или која покуша да изврши оваква 
дела, 

казниће се за само учествовање затво-
ром најмање три месеца или строгим за-
твором до пет година. 

(2) Коловођа скупине која изврши дело из става 
1 овог члана, 

казниће се строгим затвооом до десет 
година. 

Недозвољен прелаз државне границе 
Члан 303 

(1) Ко без прописане Дозволе пређе или покуша 
да пређе границу Југославије у организованој групи, 
наоружан или употребом насиља, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ко се бави пребацивањем других преко гра-

нице Југославије или ко из користољубља омогућује 
другоме недозвољен прелаз границе, 

казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
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дина, а ако је изречена казна тежа од 
три године строгог затвора може се 
казнити и конфискацијом имовине. 

Злоупотреба знака за помоћ и за опасност 
Члан 304 

Ко злоупотреби знак за помоћ или знак за опа-
сност или неосновано Дозива за помоћ у намери да 
изазове излазак државних органа или ватрогасне 
милиције или заустављање саобраћаја, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци. 

Коцкање 
Члан 305 

(1) Ко се коцка у виду заната или ко мами друге 
на коцку, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године и новчаном казном. 

(2) Истом казном казниће се ко за награду 
ставља на расположен^ просторије за коцкање или 
на други начин за награду омогућава коцкање. -

(3) Ко се при коцки послужи лажним картама 
или другом обманом, 

казниће се строгим затвором до пет го-
дина и новчаном казном. 

(4) Истом казном казниће се ко се коцка или 
омогућава коцку са лицем за које зна или је могао 
знати да је до новца за коцку дошло извршењем 
кривичног дела. 

(5) Предмети коцке као и новац затечен при 
коцки одузеће се. 

Фалсификовање исправе 
Члан 306 

(1) Ко направи лажну исправу или преиначи 
праву исправу у намери да се таква исправа упо-
треби као права, или ко лажну или преиначену 
исправу употреби као праву, 

казниће се затвором. 
(2) За покушај ће се казнити. 
(3) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 

у погледу јавне исправе, тестамента, менице, чека, 
јавне или службене књиге или друге књиге која се 
мора водити на основу закона, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година. 

Посебни случајеви фалсификовања исправа 
Члан 307 

Сматраће се да чини дело фалсификовања 
исправа и казниће се по члану 306 овог законика: 

1) ко какву хартију, бланкет или какав други 
предазт на коме је неко лице ставило свој потпис 
неовлашћено попуни каквом изјавом која има вред-
ност за правне односе; 

2) ко другог обмане о садржају какве исправе и 
овај стави свој потпис на ту исправу, држећи да ст 
потписује под какву другу исправу или под какав 
други садржај; 

3) ко исправу изда у име каквог лица без њего-
вог овлашћења или у име лица које не постоји; 

4) ко као издавалац исправе уз свој потпис стави 
да има какав положај или чин иако нема такав по-
ложај ИЛИ ЧИН, а овај има битни утицај на доказну 
снагу исправе; 

5) ко исправу начини на та ј начин што неовла-
шћено употреби прави печат или знак. 

Оверавање неистинито^ садржаја 
Члан 308 

(1) Ко довођењем у заблуду надлежног органа 
учини да овај у јавној исправи, записнику ил,и књи-

зи овери штогод неистинито што има да служи као 
доказ у правном саобраћају, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) Истом казном казниће се ко овакву и-справу, 
записник или књигу употреби иако зна да су не-
истинити. 

Издавање и употреба неистинитог лекарског или 
ветеринарског уверења 

Члан 309 \ 
(1) Лекар или ветеринар који изда "неистинито 

лекарско односно ветеринарско уверење, иако зна 
да је оно неистинито, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ко употреби неистинито лекарско односно 

ветеринар еко уверење иако зна да је неистинито, 
казниће се новчаном казном или затво-
ром до шест месеци; 

Надриписарство 
Члан 310 

Ко се неовлашћено и за награду бави пружањем 
правне помоћи, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

Злоупотреба вере и цркве у политичке сврхе 
Члан ЗИ 

Верски претставник који злоупотреби слободу 
вршења верских послова или верских обреда у сврхе 
противне уставном поретку, 

казниће се затвором. 

Противзаконито вршење обреда венчања 
Члан 312 

Ко изврши обред венчања по прописима веро-
исповести пре него што је закључен брак пред над-
лежним државним органом, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

Ометање верских обреда 
Члан 313 . 

Ко омета или спречи вршење верских обреда, 
казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

Повреда гроба 
Члан 313а 

Ко повлашћено прекопа, разруши или оштете 
гроб или друго место у коме се умрли сахрањују, 
или их грубо повреди, 

казниће се новчаном казном иди затво-
ром до једне године. 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА 

КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ СЛУЖБЕНЕ 
ДУЖНОСТИ 

Злоупотреба службеног положаја или овлашћење 

Члан 314 
(1) Службено лице које у намери да себи или 

другом прибави какву неимовинску корист иди да 
другом нанесе какву штету искористи свој службени 
положај или овлашћење, прекорачи границе свог 
службеног овлашћен,а, или не изврши службену 
дужност, 

казниће се затвором, 
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ч 
(2) Ако је делом из става 1 овог члана проузро-

кована знатна штета или тежа повреда права гра-
ђана 

учинилац ће се казнити затвором нај -
мање шест месеци или строгим затвором 
до пет година. 

(3) Одговорно лице у привредној или друштве-
ној организацији или у органу друштвеног управ-
љања које учини дело из ст. 1 и 2 овог члана казни-
ће се казном прописаном за то дело. 

Злоунотреба службеног положаја или овлашћења 
из користољубља 

Члан 314а 
(1) Службено лице које злоупотребом свог по-

ложаја или овлашћења прибави себи или другом 
противправну имовинску корист, уколико не постоје 
обележја неког другог кривичног дела, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) Ако вредност прибављене имовинске користи 
прелази три стотине хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(3) Одговорно лице у привредној или друштвеној 
организацији или у органу друштвеног управљања 
које учини дело из ст. 1 и 2 овог члана казниће се 
казном прописаном за то дело. 

Кршење закона од стране судије 

Члан 315 -
(1) Судија који у намери да другом прибави ка -

кву корист или да му нанесе какву штету донесе 
незаконит акт или на други начин погази закон, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) У особито тешким случајевима, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

Противзаконито ослобођење лица лишеног слободе 

Члан 316 
Службено лице које противзаконито ослободи 

лице лишено слободе које му је поверено на чу-
вање, или му помогне да побегне, или му омогућава 
недозвољен везу или преписку ради припремања 
бекства, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

Несавестан рад у служби 

Члан 317 
(1) Службено лице које свесним кршењем про-

писа или на други начин очигледно несавесно по-
ступа у вршењу службе, иако је свесно или је мо-
гло и морало бити свесно да услед тога може на-
ступити тежа повреда права грађана или имовин-
ска штета, па таква повреда односно штета у изно-
су који прелази сто хиљада динара и наступи, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана на-
ступила имовинска штета преко три стотине хиљада 
динара, 

учинилац ће се казнити затвором нај -
мање три месеца. 

(3) Одговорно лице у друштвеној организашпи 
или у органу друштвеног управљања које учт.т-и 
дело из ст. 1 и 2 овог члана казниће се казном про-
писаном за то дело. 

Противзаконита наплата и исплата 
Члан 318 

(1) Службено лице које од неког наплати нешто 
што овај није дужан платити или наплати рише 
него што је дужан платити, 

казниће се затвором до једне година 
(2) Истом казном казниће се и службено лице 

које при исплати или предаји каквих ствари мање 
исплати односно преда. 

(3) У особито тешким случајевима дела из ст 1 
и 2 овог члана, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година. 

Превара у служби 
Члан 318а 

(1) Службено лице које у намери да прибави 
себи или другом противправну имовинску корист 
подношењем лажних обрачуна или на други начин 
доведе у заблуду државни орган или установу да 
изврши незакониту исплату, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) Ако незаконито извршена исплата прелази 
износ од три стотине хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(3) Одговорно дице у привредној организацији 
које учини дело из ст. 1 и 2 овог члана казниће се 
казном прописаном за то дело. 

Фалсификат и уништење службене исправе, књиге 
или списа 
Члан 319 

(1) Службено лице које у службену исправу, 
књигу или спис унесе неистините податке или не 
унесе какав важан податак, или својим, потписом 
односно службеним печатом овери службену испра-
ву, књигу или спис са неистинитом садржином, или 
које својим потписом односно службеним печатом 
омогући прављење службене исправе, књиге или 
списа са неистинито^ садржином, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) Истом казном казниће се и службено лице 
које неистиниту службену исправу, књигу или спис 
употреби у служби као да су истинити, или које 
службену исправу, књигу или спис уништи, при-
крије, у већој мери-оштети или на други начин 
учини неупотребљивим. 

(3) Одговорно лице у привредној или друштве-
ној организацији или у органу друштвеног управ-
љања које учини дело из ст. 1 и 2 овог члана казни-
ће се казном прописаном за то дело. 

Одавање службене тајне 
Члан 320 

(1) Службено лице које непозваном лицу саоп-
шти, преда или на други начин учини доступним 
поверљиве документе или податке које је у вршењу 
службе сазнало, а који по свом значају претстав-
љају службену тајну, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца. 

(2) Ако су документи или подаци од нарочите 
важности или ако је учинилац примио мито, 

казниће се строгим затвором до десет, 
година. 

(3) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором до 
једне године. 
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(4) Казнама предвиђеним у ст/ 1 до 3 овог члана 
казниће се одговорно лице у привредној или дру-
штвеној организацији или у органу друштвеног 
управљања ако ода службену тајну за коју је са-
знало у вршењу своје службе иако је од службеног 
липа упозорено на потребу њеног чувања. 

(5) Казнама за дела из ст. 1 и 2 овог члана ка-
зниће се и лице које поверљиве податке или доку-
менте саопшти или преда и после престанка службе. 

Противправно присвајање ствари приликом вршења 
претресања или спровођења извршења 

Члан 321 
Службено лице које приликом претресања ста-

на, просторија или лица, или приликом спровођења 
извршења у поступку конфискације, секвестрације 
или у извршном поступку одузме покретну ствар у 
намери да њеним присвајањом прибави себи или 
другом противправну имовинску корист, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

Проневера 
Члан 322 

(1) Ко у намери да себи ил-и другом прибави 
имовинску корист противправно присвоји новац, 
хартије од вредности или друге покретне ствари 
које су му поверене у служби или уопште на раду 
у државном органу или установи, у привредној ил-и 
друштвеној организацији или у органу друштвеног 
управљања, 

казниће се затвором најмање"три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

(2) Ако вредност хтроневерене имовине прелази 
износ од три стотине хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

Послуга 
Члан 323 

(1) Ко се неовлашћен) послужи новцем, харти-
јама од вредности или другим покретним стварима 
које су му поверене у служби или уопште на раду 
у државном органу или установи, у привредној или 
друштвеној организацији или органу друштвеног 
управљања, или ове ствари другом неовлашћено 
да на послугу, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 

у циљу шпекулације, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

Противзаконито посредовање 
Члан 324 

(1) Ко користећи свој службени или друштвени 
положај и утицај за награду или какву другу ко-
рист посредује да се изврши службена радња која 
би се и без тога морала извршити, или да се не из-
врши службена радња која се не би смела извр-
шити, 

казниће се затвором. 
(2) Ко користећи свој службени или друштвени 

положај и утицај посредује да се изврши службена 
радња која се не би смела извршити, или да се не 
изврши службена радња која би се морала изв,р-
шити, ^ 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(3) Ако је за посредоваље из става 2 овог члана 

примљена награда или каква друга корист, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до пет година. 

Примање мита 
Члан 325 

(1) Службено лице које захтева ичи прими по-
клон или какву другу корист, или које прими обе-
ћање поклона или какве користи да у кругу свог 
службеног овлашћења изврши службену радњу 
коју не би смело извршити, или да не изврши слу-
жбену радњу коју би морало извршити, 

казниће се строгим затвором до осам' 
година. 

(2) Службено лице које захтева или прими поп 
клон или какву, другу корист или које прими обе-
ћање поклона или какве користи, да у кругу свог 
службеног овлашћења изврши службену радњу коју 
би морало извршити, или да не изврши службену 
радњу коју не би ни смело извршити, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(3) Службено лице које после извршења односно 

неизвршења службене радње, наведене у ст. 1 и 2 
овог члана, а у вези с њом захтева или прими по-
клон или какву другу корист, 

казниће се затвором до једне године. 
(4) Примљени поклон или имовинска корист 

одузеће се. -
(5) Одговорно лице у привредној или друштве-

ној организацији или у органу друштвеног управ-
љања које учини дело из ст. 1 до 3 овог члана ка -
зниће се казном прописаном за то дело. 

Давање мита 
Члан 326 

(1) Ко службеном лицу учини или обећа поклон 
или какву другу корист да у кругу свог службеног 
овлашћења изврши службену радњу коју не би 
смело извршити, или да не изврши службену радњу 
коју би морало извршити, или ко посредује при 
оваквом подмићивању службеног лица, 

казниће се затвором најмање три месеца. 
(2) Ко службеном лицу учини или обећа поп 

клон или какву другу корист да у кругу свог слу-
жбеног овлашћења изврши службену радњу коју 
би морало извршити, или да не изврши службену 
радњу коју не би смело извршити, или ко посре-
дује при оваквом подмићивању службеног лица, 

казниће се затвором до једне година. 
(3) Суд може учиниоцу дела из става 1 овса 

члана изрећи судску опомену ако је учинилац дао 
мито на захтев службеног лица, а после давања 
мита то је добровољно пријавио. 

(4) Дати поклон или имовинска корист одузеће 
се, а у случају из стаћа 3 овог члана може се вра-
тити лицу које је дало мито. 

(5) Одредбе ст. 1 до 4 овог члана примењују са 
и кад је мито дато или обећано одговорном лицу 
у привредној или друштвеној организацији или у 
органу друштвеног управљања. 

Изрицање казне конфискације имовине 
Члан 326а 

При осуди на казну тежу од три године строгог 
затвора суд може учиниоцу кривичних дела иа 
чл. 314а став 2, 315 став 2, 318а став 2, 320 став 2, 
321, 322 став 2, 323 став 2 и 325 став 1 овог законика 
изрећи казну конфискације имовине. 

ГЛАВА ДВАДЕСЕТПЕТА 
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ОРУЖАНИХ СНАГА 

Неизвршење и одбијање извршења наређења 
Члан 327 

(1) Војно лице које не изврши наређење прет-1 

постављеног које се тиче службе, 
казниће се затвором до једне година^ 
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(2) Војно лице које одбије да изврши наређење 
претпостављеног које се тиче службе, 

казниће се затвором. 
(3) Ко наводи војно лице да не изврши наре-

ђење или да одбије извршење наређења претпо-
етављеног, 

казниће се затвором до једне године. 
(4) У особито тешким случајевима дела из ст. 

1 и 2 овог члана, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(5) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
ич нехата, па су услед тога наступиле тешке по-
следице, учинилац ће се казнити затвором. 

Одбијање примања и употребе оружја 
Члан 327а 

Војно лице које одбија да прими оружје или 
да га употреби по наређењу или по правилима 
службе, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

Противљење претпостављеном 
Члан 328 

(1) Војно лице које се заједно са другим војним 
лицима успротиви наређењу претпостављеног и 
неће да га изврши, или одбије да врши своју ду-
жност, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до Нет година. 

(2) Војно лице које се заједно са другим воји 
ним лицима организоване или по претходном дон 
говору успротиви " наређењу претпостављеног и 
неће да га изврши, или одбије да врши своју ду-
жност, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(3) Ако је дело из от. Г к 2 овог члана извр-
шено употребом оружја или је при извршењу дела 
неко лице са умишљајем лишено живота, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године или смртном 
казном. 

(4) Организатор дела из става 2 овог члана или 
војни старешина који1 ма на који начин учествује 
у делу из ст. 1 до 1 овог Члана, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године. 

(9) Ко врши припреме за дело из става 2 овог 
члана, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(В) Војни старешина који у случају дела из ст. 
1 до 3 овог члана не предузме потребне мере да се 
успостави ред, 

казниће се строгим затвором до пет 
година. 

Противљење стражару, стражи, патроли, дежур-
ном или другом војном лицу које врши сличну 

службу 
Члан 329 

Војно лице које се противи стражару, стражи, 
патроли, дежурном или другом војном лицу у 
сличној служби, док они врше своју службену ду-
жност, као и војно лице које не послуша њихов 
позив или не изврши или одбије да изврши њи-
хово наређење, 

казниће се затвором до једне год рте. 
Спречавање војног лица у вршењу службене 

дужности 
Члан 330 

(1) Ко силом или претњом да ће непосредно 
употребити силу спречи војно лице у вршењу слу-

жбене дужности, или га на исти начин принуди 
на вршење службене дужности, 

казниће се затвором. 
(2) За покушај ће се казнити. 
(3) У особито тешким случајевима дела из ста-

ва 1 овог члана, 
учинилац ће се казнити строгим за-) 
твором до десет година. 

Напад на војно лице у вршењу службе 
Члан 331 

(1) Ко нападне војно лице које врши службу, 
казниће се затвором до једне године. 

(2) Ако је при извршењу дела из става 1 овог 
члана војном лицу нанесена лака телесна повреда, 

учинилац ће се казнити затвором. 
(3) Ако је при извршењу дела из става 1 овог 

члана војном лицу нанесена тешка телесна повреда 
или су наступиле тешке последице за службу, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(4) Ако је при извршењу дела из става 1 овог 
члана војно лице лишено живота, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године или смртном 
казном. 

Блаже кажњавање за дела из чл. 327 до 331 
Члан 332 

Ако је учинилац дела из чл. 327, 328 став 1, 329, 
330 и 331 овог законика био изазван незаконитим 
или грубим поступањем војног лица, 

може се ослободити од казне. 

Злостављање потчињеног или млађег 
Члан 333 

Војни старешина који потчињеног или млађег 
доставља или са њим поступа на начин који вређа 
људско достојанство, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година,-

Повреда стражарске, патролне или друге сличне 
службе 

Члан 334 
(1) Војно лице које поступи противно пропи-

сима стражарске или патролне службе, службе деЈ 

бурног или друге сличне службе, 
казниће се затвором до једне године. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
Код складишта оружја, складишта муниције или 
еиогг хзивног материјала, или код других објеката 
важног значаја, или су наступиле тешке последице, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година. 

(3) Ако су дела из ст. 1 и 2 овог члана учи-
њена из нехата, 

учинилац ће^се казнити за дело из ста-
ва 1 затвором до шест месеци, а за дело 
из става 2 затвором до једне године. 

Повреда чувања државне границе 
Члан 335 

(1) Војно лице које вршећи службу на граници 
поступи противно прописима о чувању државне 
границе, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана на-
ступиле тешке последице, 

, учинилац ће се казнити строгим- затво-
ром најмање три године. 
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(3) Ако су дела из ст. 1 и 2 овог члана учиње-
на из нехата, 

учинилац ће се казнити за дело из ста-
ва 1 затвором, а за дело из става 2 за-
твором најмање три месеца или стро-
гим затвором до пет година. 

Подношење неистинитих рапорта и извештаја 
Члан 336 

(1) Војно лице које у вршењу дужности под-
несе рапорт или извештај са неистинитом садржи-
ном, или у рапорту или извештају прећути неку 
истиниту чињеницу коју није смело прећутати, 

казниће се затвором до једне године. 
(2) Ако је дело из става 1 овог члана извршено 

подношењем извештаја или рапорта од нарочите 
важности или су наступиле тешке последице, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до пет година. 

(3) Ако је дело из става 2 овог члана извршено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором до 
једне године. 

Непредузимање мера за заштиту војне јединице 
Члан 337 

(1) Војни старешина који не предузме потребне 
мере За чување живота и здравља поверених му 
људи и стоке, за осигурање и одржавање у исправ-
ном стању објеката, предмета и средстава који слу-
же бојној готовости, за уредно снабдевање пове-
рене му јединице храном, опремом или матери ја-
дом, или да се на време и уредно изврше осигу-
рава јући^ радови или обезбеђење поверених му 
објеката, 

казниће се затвором. 
(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана 

наступиле тешке последице, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(3) Ако су дела из ст. 1 и 2 овог члана учињена 
из нехата, 

учинилац ће се казнити за дело из ста-
ва 1 затвором до једне године, а за деле 
из става 2 затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до пет го-
дина. 

Необезбеђење при војним вежбама 
Члан 338 

(1) Војно лице које при вежби, обуци или вр-
шењу опита не предузме потребне мере обезбеђења 
или обазривост^ па услед тога буде проузрокована 
повреда неког лица или знатна имовинска штета, 

казниће се затвором. 
(2) Ако је услед дела из става 1 овог члана 

наступила тешка телесна повреда или смрт неког 
лица или имовинска штета великог обима, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(3) ако су дела из ст. 1 и 2 овог члана учињена 
из нехата, 

учинилац ће се казнити за дело из ста-
ва 1 овог члана затвором до једне го-
дине, а за дело из става 2 затвором 
најмање шест месеци или строгим за-
твором до пет година. 

Неодазивање позиву и избегавање војне службе 
Члан 339 

(1) Ко без оправданог разлога не дође у одре-
ђено време на регрутовање, отслужење обавезног 
војног рока, војну вежбу или другу војну службу, 

иако је био позван појединачним или општим по-
зивом, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Ко се крије да би избегао регрутовање, слу-
жење обавезног војног рока, војну вежбу или другу 
војну службу иако је био позван појединачним или 
општим позивом, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина. 

(3) Ко побегне у иностранство или неовлашћено 
остане у иностранству да би избегао законом утвр-
ђену обавезу у односу на војну службу, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(4) Ко наводи више лица на извршење дела из 
ст. 1 до 3 овог члана, 

казниће се за дело из става 1 затвором, 
а за дело из ст. 2 и 3 строгим затвором. 

(5) Учинилац дела из ст. 2 и 3 овог члана коби 
се добровољно јави војним органима може се блаже 
казнити. 

Избегавана војне службе онеспособљењем или 
обманом 
Члан 340 

(1). Ко у намери да избегне службу у војсци 
или да буде распоређен на лакшу дужност сам 
себе озледи или на други начин привремено онеспо-
соби за војну службу или дозволи другоме да га 
привремено онеспособи, као и онај ко другог са 
његовим одобрењем или без одобрења у истој на-
мери привремено онеспособи, 

казниће се затвором најмање три месе-
ца или строгим затвором до пет година. 

(2) Ако је извршењем дела из става 1 овог 
члана наступила трајна неспособност за војну слу-
жбу, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(3) Ко у истој намери употреби лажну исправу, 
симулира болест или поступа на други преваран 
начин, 

казниће се затвором најмање три месеца 
или строгим затвором до пет година. 

Противзаконито ослобођење од службе у војсци 
Члан 341 

Ко злоупотребом свог положаја или овлашћења 
учини да се ослободи од дужности или да се распо-
реди на лакшу дужност војно лице или лице које 
подлеже војној обавези, 

казниће се затвором најмање шест ме-
сеци или строгим затвором до десет 
година. 

Самовољно удаљење и бекство из војске 
Члан 342 

(1) Војно лице које самовољно напусти своју 
јединицу или службу или се са дозвољеног бав-
љења ван јединице или службе не врати иа ду-
жност у одређеном року, 
' казниће се затвором до једне године. 

(2) Ако се војно лице из става 1 овог члана 
крије да би избегло службу у војсци, 

казниће се строгим затвором до осам 
година. 

(3) Војно лице које побегне у иностранство, при-
према бекство или неовлашћено остане у ино-
странству, 

казниће се строгим затвором до дванаест 
година. 



Среда, 29 1уд 1959 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 30 — Страна 857 

(4) Ко наводи више војних лица на извршење 
дела из ст. 1 до 3 овог члана, 

казниће се за дело из става 1 затвором, 
а за дело из ст. 2 и 3 строгим затвором. 

(5) Учинилац дела из ст. 2 и 3 овог члана који 
се добровољно јави државном органу може се бла-
же казнити. 

Избегавање пописа и прегледа 
Члан 343 

(1) Ко се без оправданих разлога не одазове 
или се противи попису или прегледу људства или 
попису или прегледу стоке, превозних или прено-
сних средстава, зграда и других објеката, потребних 
оружаним снагама, или ко при оваквом попису или 
прегледу да нетачне изјаве или податке, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
у приправном, мобилном или ратном стању, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година. 

Неизвршење материјалне обавезе 
Члан 344 

(1) Ко противно законом утврђеној обавези без 
оправданог разлога не приведе стоку или не стави 
на располагање водним органима у одређено време 
и прописаном стању предмете и средства који под-
лежу матери јалној обавези, 

казниће се новчаном казном или затво-
ром до једне године. 

(2) Ако је дело из- става 1 овог члана учињено 
у приправном, мобилном или ратном стању, 

учинилац ће се казнити затвором нај-
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година. 

Несавесна израда и преузимање војног материјала 
Члан 345 

(1) Војно лице или одговорно лице у предузећу 
или установи која ради за потребе народне одбране 
које несавесно врши поверену му службу, па услед 
тога оружје, муниција, експлозив или друго бор-
бено средство не буду израђени на време или не 
одговарају одређеном квалитету, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет 
година. 

(2) Истом казном казниће се војно лице које 
несавесно вршећи службу прими предмете за снаб-
девање, опрему или наоружање војске који не од-
говарају прописаним условима или уговору. 

(3) Ако су услед дела из ст. 1 и 2 овог члана 
наступиле тешке последице, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором. 

(4) Ако су дела из ст. 1 до 3 овог члана учи-
њена из нехата, 

учинилац ће се казнити за дело из ст. 1 
и 2 затвором, а за дело из става 3 затво-
ром најмање три месеца или строгим за-
твором до пет година. 

Непрописан и непажљив однос према повереном 
оружју, муницији и експлозиву 

Члан 346 
(1) Ко непрописно или непажљиво држи, чува 

или рукује са повереним му оружјем, муницијом 
или експлозивом који припадају војној јединици 
или установи, па тиме проузрокује њихово оште-
ћење у већој мери, уништење или нестанак. 

казниће се затвором до једне године. 

(2) Руковалац складишта оружја, муниције, 
експлозива и других бојних средстава који не пре-
дузме мере за њихово обезбеђење, па услед тога 
наступи њихово оштећење, уништење или нестанак, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца, или строгим затвором до пет го-
дина. 

(3) Ако је услед дела из става 2 овог члана 
наступила имовинска штета великог обима, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором. 

(4) Ако је дело из става 2 овог члана учињено 
из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором. 

Противзаконито располагање повереним оружјем 
Члан 347 

Војно лице које присвоји, отуђи, заложи, преда 
другом на коришћење, оштети или уништи оружје, 
муницију или друге предмете наоружања4 који су 
му дати на употребу, 

казниће се затвором или строгим затво-
ром до пет година. 

Крађа војне опреме 
Члан 347а 

(1) Ко из војне јединице или установе украде 
ствар која је део борбеног средства или предмет 
наоружања, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(2) Ако вредност ствари прелази износ од три 
стотине хиљада динара, 

учинилац ће се казнити строгим за-
твором. 

Одавање војне тајне 
Члан 348 

(1) Ко непозваног лицу саопшти, преда или му 
на други начин учини доступним поверљиве доку-
менте или податке који по свом значају претстав-
љају војну тајну, 

казниће се затвором најмање три ме-
сеца или строгим затвором до пет го-
дина. 

(2) Ако је дело из става 1 овог члана учињено 
у погледу нарочито чуваних докумената или пода-
така, или је учињено од стране лица које је у по-
верљиве податке или документе било нарочито 
упућено или одређено за њихово- чување, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

(3) Ако су д ^ д ^ ^ ^ 1 " ° ^ ^ "ттс,хтп учињена 
из нехата, 

учинилац ће се к а б и л и за дело из става 
1 затвором, а за дело из става 2 затво-
ром најмање три месеца или строгим 
затвором до п^т година 

Неовлашћени улазак у војне објекте и прављење 
скица или цртежа војних објеката и оруђа 

Члан 349 
(1) Ко неовлашћено уђе у војни објекат иако 

зна 'да је приступ забрањен, 
казниће се затвором до једне године. 

(2) Ко повлашћено прави, скице или цртеже 
војних објеката или оруђа, или их фотографише, 

казниће се затвором. 

Предаја н е п р и ј а т е љ 
Члан 350 

Војно лице које за време сата преће на страну 
непријатеља или се преда непријатељу, 

к у н и ћ е се строгим затвором најмање 
пет година ини смртном казном. 
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Члан 351 
Укинут. 

Неиспуњене дужности за време борбе 
Члан 352 

(1) Војно лице које за време борбе или непосред-
но пред борбу не изврши своју дужност, па услед 
тога наступе штетне последице за војну јединицу 
или за борбену ситуацију, 

казниће се строгим затвором. 
(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана 

наступиле тешке последице, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године или смртном 
казном. 

Самовољно напуштање дужности за време борбе 
Члан 353 

Војно лице које за време борбе или непосредно 
пред борбу самовољно или на преваран начин на-
пусти своју дужност, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном. 

Напуштање положаја противно наређењу 
Члан 354 

Војни старешина који противно наређењу напу-
сти положај са повереном му јединицом пре него 
што је исцрпео све могућности одбране, 

казниће се ^ строгим затвором најмање 
три године "или смртном казном. 

Напуштање оштећеног брода и ваздухоплова пре 
времена 
Члан 355 

(1) Командант ратног брода који пре него што 
је до краја извршио своју дужност напусти брод 
који тоне, као и чланови посаде који такав брод 
напусте пре него што је командант издао наређење 
за напуштање, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном. 

(2) Члан посаде који напусти оштећени војни 
ваздухоплов пре него што је извршио своју ду-
жност, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

Остављање непријатељу неоштећених борбених 1 

средстава 
Члан 356 

(1) Војно лице које допусти да непријатељу 
падне у руке битно неоштећено војно складиште, 
брод, ваздухоплов, тенк или друго војно оруђе или 
средство, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(2) Истом казном казниће се ко противно наре-
ђењу допусти да непријатељу падну у руке битно 
неоштећена постројења или други објекти од ва-
жности за народну одбрану. 

(3) Ако су дела из ст. 1 и 2 овог члана учи-
њена из нехата, 

учинилац ће се казнити затвором на ј -
мање три месеца или строгим затвором 
до пет година. 

Слабљење борбеног морала и борбене ситуације 
Члан 357 

(1) Војно лице које за време борбе или непосред-
но пред борбу бежањем, бацањем оружја или -муни-
ције, ширењем страха, стварањем нереда или за-

буне, или на други начин слаби борбени морал 
јединице, или наноси штету борбеној ситуацији, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном. 

(2) Војни старешина који не предузме потребне 
мере према потчињеном или млађем који за време 
борбе или непосредно пред борбу шири страх међу 
војницима, ствара неред или забуну у јединици, 
или на други начин слаби борбени морал јединице, 
или наноси штету борбеној ситуацији, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(3) Ако су услед дела из става 2 овог члана 
наступиле тешке последице, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године или смртном 
казном 

Неосигурање војне јединице 
Члан 358 

(1) Војни старешина који за време рата из не-
хата пропусти да осигура јединицу, па услед тога 
наступе за њу штетне последице, 

казниће се строгим затвором до десет 
година. 

(2) Ако је притом војни старешина поступио са 
крајњом немарношћу и ако су услед тога наступиле 
за јединицу нарочито тешке последице, 

казниће се строгим затвором најмање 
три године или смртном казном. 

Неизвештавање војних органа у рату 
Члан 359 

(1) Ко за време рата или мобилизације не изве-
сти претпостављеног, старијег или војну команду 
о догађају који очигледно захтева неодложно пре-
дузиман^ војних мера, 

казниће се затвором. 
(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана 

наступиле тешке последице, 
учинилац ће се казнити строгим затво-
ром до десет година. 

Неиспуњење дужности при спровођењу 
мобилизације 

^ Члан 360 
(1) Војно или службено лице које при спрово-

ђењу мобилизације у мобилном или ратном стању, 
противно својој дужности, иако је могло, не обезбе-
ди прихват, распоред и смештај мобилизованог људ-
ства, стоке, превозних и других средстава, или не 
обезбеди снабдевање мобилисаних људи и С1кже, 
или у вези са мобилизацијом не изврши какву дру-
гу дужност, услед чега су наступиле или су могле 
да наступе штетне последице, 

казниће се строгим затвором до пет 
година. 

(2) Ако су услед дела из става 1 овог члана на-
ступиле тешке последице, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године или смртном 
казном. 

(3) Ако су дела из ст. 1 и 2 овог члана учињена 
из нехата, 

учинилац ће се казнити за дело из става 
\ 1 затвором, а за дело из става 2 стро-
' тим затвором до пет година. 

Особито тешки случајеви кривичних дела против 
оружаних снага 

Члан ЗбОа 
(I) За дела из чл. 327 став 4, 327а, 328 ст. 2 до 

4. 331 став З, 334 став 2. 336 став 2, 339 ст. 2 до 4, 
340, 341, 342 ст. 2 до 4, 345 став 3 и 348 став 2 оврг 
законика ако су извршена у приправном, мобилном 
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или ратном стању, или ако је дошло до угрожава-
ња безбедности или војне моћи државе, 

учинилац ће се казнити строгим затво-
ром најмање три године или смртном 
казном. 

(2) Истом казном казниће се учинилац дела из 
чл. 327 став 5, 334 став З, 336 став 3 и 348 став 3 
овог законика ако је дело извршено у мобилном или 
ратном стању, а дошло Је до тешког угрожавања 
безбедности или војне моћи државе и ако је учи-
нилац при извршењу дела показао крајњу не-
марност 

^Изрицање казне конфискације имовине 
Члан 3606 

При осуди на казну тежу од три године строгог 
затвора суд може учиниоцу кривичног дела против 
оружаних снага изрећи казну конфискације имо-
вине. 

Услови за изрицање дисциплинских казни 
Члан ЗбОв 

За кривична дела против оружаних снага за 
која је прописана казна затвора, може се војним 
лицима изрећи дисциплинска казна, ако Је дело 
добило особито лак вид и ако то захтевају инте-
реси службе и дисциплине. 

Члан 361 
Укинут. 

Одговорност за кривично дело извршено по 
наређењу претпостављеног 

Члан 362 
Неће се казнити потчињени ако учини кривично 

дело по наређењу претпостављеног, а то се наређе-
ње тиче службене дужности, осим ако је наређење 
било управљено на извршење ратног злочина или 
каквог другог тешког кривичног дела, или ако је 
потчињени знао да извршењем таквог наређења 
чини кривично дело. 

561. 
На основу члана 17 Уводног закона за Општи 

закон о школству („Службени лист ФНРЈ", бр. 
28/58), у вези са чланом 5 став 2 ж одредбама главе 
IX Општег закона о школству („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 28/58), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЦЕНТРИМА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ 

РАДНИКА 

I Основне одредбе 

Члан 1 
У циљу стручног образовања радника, проши-

рења и усавршавани њихове стручне опреме, као 
и преквалификације радника, могу се оснивати 
центри за стручно образовање радника (у даљем 
тексту: центар). 

^ 
Члан 2 

Задатак центра је: 
1) стручно образовање радника који немају по-

требну опрему за одређене послове; 
2) преквалификација радника; 
3) стручно усавршавање радника у циљу пове-

ћања њихове стручности; 
4) оспоообљавање радника за нове начине про-

изводње зе рад на новим уређајима и машинама; 
5) пружање радницима стр у чио - те ори ских зна-

к а неопходних за рад; 

6) старање о стручном образовању и сиехемат-' 
оком усавршзвању наставног особља центра 

Члан 3 
У вршењу својих задатака центар: 
1) сарађује са стручним школама, радничким 

универзитетима и другим установама које се баве 
стручним образовањем радника; 

2) прати стручни развој радника образовних 
у центру, у циљу усавршавани програма и плана 
наставе и пружања радницима стручне помоћи у 
њиховом даљем стручном развоју. 

Члан 4 
Стручно образовање у центру врши се прак-

тичном обуком и, по потреби, наставом из теорије 
во одговарајућим плановима и програмима. 

Планове и програме из претходног става за 
оопоообљавање радника за одређени посао односно 
за приучене (полуквалификоване) раднике, утвр-
ђује центар. 

Планове и програме из става 1 овог члана за 
квалификоване раднике, техничаре и др. утврђује 
центар, у сагласности с републичким секретарија-
том за рад. 

Члан 5 , 
Центар моту оснивати привредне организације, 

народом одбори, народни универзитета, заједнице 
и коморе привредних организација, стручна и по-
словна удружења, задружни пословни савези, као 
и друге задружне и друштвене организације које 
су заинтересоване за стручно образовање радника 
(оснивач центра). 

Више привредних организација или привредна 
организација у заједници с народним одбором или 
другим организацијама и установама могу основати 
центар. , 

II Оснивање и укидање 
Члан 6 

Привредне организације, пословна удружења и 
задружни пословни савези оснивају центар, по 
правилу, као своју организациону јединицу. 

Коморе односно стручна удружења оснивају 
центар као своју установу, О-п дно чл. 120—129 и 160 
Закона о удруживању у п р и в р е д („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 1/58). 

Народни одбори, заједнице привредних органи-
зација и друге задружне и друштвене организаци-
је оснивају центар као самосталну установу. 

На центре који се оснивају као самосталне 
установе односе се прописи о оснивању таквих 
установа. 

Члан 7 4 

Привредне организације, пословна удружења и 
задружни пословни савези могу основати центар 
и као самосталну установу. 

Члан 8 
Одлуку о оснивању центра доноси раднички 

савет привредне организације, народни одбор од-
носно највиши орган управљања организације која 
оснива центар. л 

Члан 9 
Оснивање центра у смислу члана 5 став 2 ове 

уредбе врши се сагласно уговору склопљеном из-
међу оснивача центра. 

Уговор из претходног става садржи нарочито: 
назначење седишта Центра, ко врши право оснива-
ча, одредбу о праву оснивача на коришћење цен-
тра за своје потребе, начин вршења надзора над 
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радом центра, као и обавезе оснивача центра у по-
гледу подмириван^ трошкова за оснивање и редов-
но издржавање центра. 

Члан 10 
Центар се може основати ако еу обезбеђени 

основна техничка опрема, н а с т а в н и ч е и инструк-
торски кадар и финансиска средства за рад центра. 

Члан 11 
Као основна техничка опрема, у смислу прет-

ходног члана, сматра се радионица (индустри ја 
радионица, занатска радионица радилишта, огледна 
трговинска продавница, огледна угоститељска рад-
ња. огледна пољопривредна економија, или слична 
огледна организација) или радилиште опремљено 
потребним средствима за рад, према занимању за 
које се радници у центру стручно образују. 

Радионице и друге организације из претходног 
става могу бити организационе јединице центра, 
или центар може користити такве јединице осни-
вача и других привредних организација или уста-
нова. 

Члан 12 
Центар се региструје код 'органа управе сре-

ског народног одбора надлежног за послове рада 
према седишту центра. 

Орган надлежан за регистрацију одбиће да из-
врши регистрацију центра ако нису испуњени усло-
ви из члана 10 ове уредбе. 

Члан 13 
Оснивач центра дужан је уз захтев за реги-

страцију центра, поред акта о оснивању центра, 
поднети и доказе е обезбеђењу основне техничке 
опреме, наставног и инструктороког кадра, фиеан-
сиских средстава, као и оквирни план и програм 
рада. ^ 

Центар не може почети с радом док се не из-
врши регистрација у смислу члана 12 ове уредбе. 

Члан 14 
Центар престаје са радом кад е томе донесе 

одлуку оснивач центра. 
Центар основан као самостална установа пре-

стаје с радом ако се с одлуком оснивача о престанку 
рада центра сагласио савет надлежан за послове 
рада среског народног одбора код кога је центар 
регистрован. 

Члан 15 
Одлуком о укидању центра одређује се и начин 

ликвидације центра. 
Комора односно стручно удружење дужно је 

приликом утврђивања начина ликвидације центра 
одрадити да се основна средства која су привредне 
организације уступиле за оснивање центра, врате 
привредним организацијама које су их уступиле. 

III Органи управљања 
Члан 16 

Центром управља управни одбор и управник. 
Управни одбор центра састоји се од 5—9 чла-

нова. 
Управни одбор сачињавају чланови које име-

нује оснивач центра, одређени број шанова^које 
именује народни одбор, као и одређени број чла-
нова које бирају наставници и инспектори одно-
сно слушаоци центра. Оснивач именује чланове 
управног одбора из реда лица која делегирају за-
интересоване установе и организације (коморе, син-
дикалне организације и др.) и других грађана који 
могу допринети извршењу задатака управног од-
бора. 

Број и састав чланова управног одбора центра 
који се оснива као организационе јединица осни-
вача центра, утврђује се правилима центра. 

Чланове управног одбора центра именује осни-
вач центра. 

Управник центра је по свом положају члан 
управног одбора. 

Чланови управног одбора именују се на две го-
дине. Поједини чланови управног одбора могу бити 
разрешени од дужности пре истека времена на које 
су именовани. 

Члан 17 
Управни одбор центра врши нарочито следеће 

послове' 
1) стара се о целокупном раду центра, претреса 

резултате рада и стање у центру, предузима мере 
за стручно образовање и усавршавање радника и 
даје смернице за рад центра; 

2) састав луа предрачун прихода и расхода и 
завршн,и рачун; 

3) утврђује план и програм рада центра, у са-
гласности са оснивачем центра; 

4) предлаже правила центра; 
5) врши друге послове у вези са задацима цен-

тра који су одређени правилима центра, овом уред-
бом и другим прописима. 

Члан 1в 
Управника центра поставља к разрешава осни-

вач центра. 

Члан 19 
Управник центра непосредно организује рад 

центра, претставља центар, стара се о извршењу 
прописа који се односе на рад центра, као и закљу-
чака управног одбора центра. 

Управник центра доноси решења о постављању 
наставника и" инструктора по одлуци управног од-
бора центра о њиховом избору и решава о слу-
жбеничким односима осталог особља у центру. 

Члан 20 
Управник центра дужан је да разматра пред-

логе слушалаца центра у погледу извођења наставе. 
Ако не усвоји предлоге слушалаца, угара БЛ ик 

центра дужан је изнети их пред управни одбор 
центра и слушаоцима саопштити мишљење одно-
сно став управног одбора центра по њиховим пред-
лозима, 

Члан 21 
Правилима центра ближе се одређују органи-

зација, задаци и начин пословања центра. 
Правила центра доноси оснивач. 

IV Наставници, инструктори и слушаоци 
Члан 22 

За наставника од,носио инструктора центра 
може бити постављено лице које испуњава одре-
ђене услове у погледу стручне спреме. 

Прописе о стручној спреми, у смислу претход лог 
става, доноси Секретару ат Савезног извршног већа 
за рад. 

Члан 23 
У центар се примају првенствено радници које 

упућује на стручно образовање оснивач центра 
У центар се могу примити и други радници, као 

и остали грађани, ако желе да се стручно образују 
у центру. 

Лица из претходног става сносе само трошкове 
за стручно образовање у центру. Трошкове обра-

зовања за лица која се привремено налазе тет фад-



Среда, 29 Јул 1059 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 30 — Страна 8611 

ног односа, ако их на стручно образовање упути 
биро за посредовање рада, сноси тај^биро. 

V Средства 
Члан 24 

Средства за оснивање и редовно издржавање 
центра обезбеђује оснивач центра. 

Члан 25 
ХР ош КОБ које привредна организација- сноси 

за оснивање центра падају на терет фонда основ-
них средстава у смислу чл. 41а и 91 а Закона о ^гред-
ствима привредних организација („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 54/57 и 17/59) а трошкови за редовно 
издржавање центра — на терет средстава уступље-
ног дела доприноса за кадрове у привреди, у сми-
слу члана 15 Уредбе о фондовима за кадрове у 
привреди (..Службени лист ФНРЈ", бр. 13/57, 54/57, 
52/5а и 17759) и на тет)ет других средстава зајед-
ничке потпотптх-р 

Члан 26 
Центар који се оснива као самостална установа, 

има овој предрачун прихода и расхода. 
Предрачун прихода и расхода центра одобрава 

оснивач центра као прилог свог предрачуна при-
хода и расхода. 

Предрачун центра улази у предрачун оснивача 
центра вишком расхода над приходима односно ви-
ни прихода над расходима. 

Завршни рачун центра одобрава оснивач цен-
тра као прилог свог завршног рачуна. 

Правилима Јдентра ближе се одређује начин фи-
на^ "меког пословања центра. 

Начин финансиског пословања центра који се 
оснива као организационе јединица оснивача цен-
тра, одређује се правилима центра. 

VI Прелазне и завршне одредбе 
Члан 27 

Привредна организација може сама или зајед-
но с другим привредним организацијама уговорити 
са установом која се бави стручним образована ем 
радника (центар, стручна школа, раднички универ-
зи^ет, завод, институт и др.) да ова за њихове по-
требе врши стручно образовање радника. 

Међусобни односи и ма тери јал не обавезе изме-
ђу привредних организација и установа које врше 
стручно образовање радника, утврђују се уговором. 

Члан 28 
Но завршетку стручног образовања центар од-

носно привредна организација издаје слушаоцу 
уверење о завршеном стручном образовању и о по-
каз гном успеху. 

Вредност уверења о завршеном стручном обра-
зовању у центру односно привредној организацији 
у погледу стручне спреме и занимања радника утвр-
ђује се у складу са општим начелима прописаним 
на основу члана 84 Општег закона о школству. 

Члан 29 
Овлашћује се Секретари јат Савезног извршног 

већа за ра , да доноси, по потреби, ближе прописе 
за спровођење ове уредбе. 

Члан 30 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана по објав-

двивању у ,,Службеном листу ФНРЈ". 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 208 
19 јуна 1959 године 

Београд 
' - Претседник Републике, 

Јосип Броз-Тито, с, р, 

562. 

На основу тачке 8а став 3 Одлуке о одобравању 
зајмова за обртна средства привредним организа-
цијама („Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58 и 28/59), 
савезни Државни секретари јат за послове финан-
сија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДОБРАВАЊУ КРЕДИТА ЗА ОБРТНА СРЕД-
СТВА ЗА ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА ОД-

РЕЂЕНИМ КАТЕГОРИЈАМА ПРИВРЕДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Банке и штедионице могу у смислу тачке 8а 
ст. 1 и 2 Одлуке о одобравању зајмова за обртна 
средства привредним организацијама одобравати 
кредите за обртна средства за повећани обим по-
словања следећим привредним организацијама, и 
то: 

1) тр гов ниским и угоститељским привредним 
организацијама; 

2) пољопривредним организацијама; 
3) задружним привредним организацијама; 
4) занатским привредним организацијама које 

се баве вршењем услуга (услужно занатство); 
5) издавачким и новинским предузећима; 
6) привредним организацијама за производњу 

грађевинског материјала; 
7) привредним организацијама за производњу 

резане грађе (пиланама); џ 

8) привредним организацијама за производњу 
намештаја; 

9) дрвним комбинатима; 
10) привредним организацијама за израду тек-

стилне конфекције; 
11) привредним организацијама за производњу 

природне свиле; 
- 12) привредним организацијама за производњу 

кудељног и ланеног влакна (кудељарама); 
13) привредним организацијама зе производњу 

тешке коже; 
14) предузећима млиноке индустрије; 
15) привредним организацијама које се баве кон-

зервирањем воћа, поврћа, маслинки, млека, меса и 
рибе; 

16) предузећима за откуп и обраду дувана. 
17) предузећима за снимање филмова. 
2. На кредите одобрене по овој наредби плаћа 

се камата по стопи која је већа за 0,5% од одре-
ђене каматне стопе за фонд обртних средстава при-
вредне организације која користи кредит. 

Изузетно од одредбе претходног става, при-
вредне организације из области трговине и угости-
тељства, пољопривреде и задружне привредне ор-
ганизације плаћају на кредите из ове наредбе ка-
мату по стопи одређеној за фонд обртних средстава 
тих организација. 

3 Привредним орга.низацијама које остваре по-
већан обим пословања за које им је одобрен кре-
дит по овој наредби, банке и штедионице могу на 
њихов захтев обновити кредит. 

4. На кредите који се одобравају по одредбама 
ове наредбе примењиваће се, у погледу осталих 
услова, прописи о одобравању кредита и зајмова 
за обртна средства привредним организацијама. 

5. Зајмови за обртна средства за повећани обим 
пословања, који су привредним организацијама из 
тачке 1 ове наредбе одобрени од 1 јануара 1959 го-
дине до дана ступања на снагу ове наредбе, имају 
се саобразити одредбама ове наредбе. 
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6. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 08 17651/1 
16 јула 1959 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 
Државни потсегсретар, 

Зоран Полич, с. р. 

563. 
На основу члана 37 став 1 Уредбе о девизном 

пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 
29/56, 21/57 и 6/58), у вези са чланом 2 одељак I 
под а) тачка 44 алинеја 10 Уредбе о преношењу 
послова у надлежност савезних и републичких ор-
гана управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 
18/59), у сагласности са Комитетом за спољну трго-
вину, савезни Државни секрет ари јат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПОСТУПКУ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 

РАЗЛИКА ИЗ ПОСЛОВАЊА СА ИНОСТРАН-
СТВОМ 

1. Извозници и увозници обавезни су пријав-
љене ати Народној батаци разлике између продај-не 
вредности и унете тгротивр ед пости извезене робе и 
услуга и разлике између набавне вредности и пла-
ћене противредности увезене робе и услуга, које 
настану по основима из тачке 2 ове наредбе, као и 
друге разлике из овог пословања са иностранетвом 
наведене у овој наредби. 

Под извозницима и увозницима, у смислу ове 
наредбе, подразумевају се привредне организације, 
органи, самосталне установе и организације који 
по важећим прописима обављају спољнотрговинске 
послове. 

2. По одредби претходне тачке имају се Народ-
ној банди приј ављивати разлике које су настала 
као последица: 

1) транспортних ризика (кало, растур, лом, цу-
рење, испаравање, квар и сл.); 

2) непридржавања уговорених обавеза или про-
писа (бонифижације, уговорени пенали, попусти у 
цени и друге разлике које извознике и увознике 
обавезују на давање обештећења иностраном сауго-
ворачу или им дају право да од иностраног сауто-
ворача приме обештећење); 

3) отписивања или исправке вредности истра-
живања у иностранству (сумњива, спорна, застаре-
ла, ненаплатива и слична потраживање) односне 
напуштања коришћења одређених уговорених пра-
ва (лиценцних и др.); 

4) заплене, забране и других врста ограничења 
располагање имовином у иностранству, по одлуци 

"иностраних судова односно иностраних управних 
или војних власти; 

5) плаћања односно наплате ггосредничке, дел-
кредере или друге провизије, рабата, касасконта, 
камата и сл., која нису била уговорена и у пропи-
саном року пријављена банди; 

6) поравнања или пресуде избраног односно ре-
довног суда на основу којих извозник односно уво-
зник у целини или делимично не оствари неко своја 
потраживање или друго право у иностранству, од-
носно буде обавезан на одређена давања или чи-
нидбе у иностранству. 

3. Извозници и увозници ће уз пријаву о наста-
лој разлици по основу из претходне тачке прило-
жити уговор о односном послу и исправе којима оа 
доказују и образлажу настале разлике, е тим што 
ће извозници и увозници — привредне организа-
ције уз пријаву приложити м закључак радничко? 

савета, који је важећим прописима предвиђен за 
случајеве кад се врше сгписивања. 

Народна банка одредиће својим техничким 
упутствима исправе и другу документацију којима 
ће се доказивати и образ ложити настале разлике^ 

4. На основу примљене пријаве и поднете ДО-Ј 
кументације Народна банка ће у својим ееиденци-. 
јама отписати пријављене разлике, али ће исто-
времено, ако утврди да је подносилац пријаве нео-
правдано одобрио иностраном сауговорачу бонифи-
кац... - или другу разлику при извозу робе или 
услуга, односно да је без оправданог разлога извр-
шио тежу повреду обавеза које проистичу из уго-
вора или из прописа, па је услед тота дошло до 
признавања бонификација или других разлика 
иностраном сауговррачу, против, њега поднети при-
јаву Девизном инспектор- ту због привредног пре-
ступа из члана 15 тачка 25 Закона о регулисању 
платног промета са иностранством — Девизног за-
кона („Службени лист ФНРЈ", бр. 86/46, 3/49 и 46/51) 
односно из члана 46 тачка 66 Уредбе о спољнотрго-
в ине ком пословању („Службени лист ФНРЈ", бр. 
25/55 и 19/59). 

5. Ако је у вези са насталим разликама из ове 
наредбе извозник односио увозник дужан извршити 
неко плаћање у иностранству, продаће му На1родна 
банка, ако он то захтева, непосредно одговарајући 
износ и врсту страних средстава плаћања, и то пе 
курсу важећем на да-н продаје тих средстава. 

Извозник односно увозник који плаћање иа 
претходног става изврши сопственим страним сред-
ствима плаћања или у роби односно у услугама 
дужан је свако такво плаћање у року од 3 дана 
од дана кад је плаћање извршено пријавити Народ-
ној банди. 

6. Техничка упутства за спровођење ове наред-
бе доносиће, по потреби, Народна банка у саг да-
ности са савезним Државним оекретариј атом за по-
слове финансија и Комитетом за спољну трговину^ 

7. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи" Решење о правдању бонификациј а, отписа, 
провизија и других разлика при извозу и увозу 
робе и услуга („Службени лист ФНРЈ -, бр.' 58/55)ц 

8. Ова наредба примењиваће се и при решава-
њу оних нерешених захтева за правдање бонифич 
кадија, отписа, провизија и других разлика при 
извозу и увозу робе и услуга, који су Народно! 
банди поднети од дана ступања на снагу Уредбе е 
изменама и допунама Уредбе о спољнотргов ниском 
пословању („Службени лтаст ФНРЈ", бр. 19/59). 

9. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном шесту ФНРЈ". 

Вр. 09-17575/1 
16 јула 1959 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 
Државни потсекр етар, 

1 Зоран Полич, с. р. 

564-
На основу члана 24 став 3 Уредбе о зајмови?,' а 

за инвестиције („Службени лист ФНРЈ - , бр. 31/5^ 
22/58 и 25/59), савезни Држав-ни оеиретаријат за по-
слове финансија, у споразуму еа савезним Држава 
ним секретару атом за послове робног промета, из-
даје 

Н А Р Е Д Б У 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ НАРЕДБЕ О ДОПУ-
НАМА НАРЕДБЕ О ДАВАЊУ ИНВЕСТИЦИОНЕ^ 
ЗАЈМОВА БЕЗ КОНКУРСА ИЗ СРЕДСТАВА ОШ 
ШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА ЗА Н А Б А В И 

ОПРЕМЕ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО 
1. Ставља еа ван снаге Наредба о допунама Ши 

редбе ^ давању иивесгшционих зајмова без конкурс 
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еа из средстава Општег инвестиционог фонда за 
набавке опреме за грађевинарство („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 17/59). 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. Ов-13744/1 
16 јула 1969 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 
Државни потсекретар, 

Зоран Полин, с. р. 

565. 

На основу члана 58 Уредбе о зајмовима за ин- . 
вестиције („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 
и 25/59), у вези са чланом 2 одељак I пот а) тачка 
48 Уредбе о преношењу послова у надлежност са-
везних и р е п у б л и ч к а органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/56 и 18/59), члана 13 Закона о 
доприносу из дохотка привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 48/58) и тачке 
I под д) Одлуке о утврђивању надлежности саве-
зног Државног секретаријата за послове финан-
сија за доношење прописа о стопама камате на 
краткорочне кредите и стопама камате на средства 
уложена код банке („Службени лист ФНРЈ", бр. , 
Б/57 и 16/58), савезни Државни секретари јат за но-
ел ове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ФИНАНСИРАЊУ И ВРЕМЕНСКОМ РАЗГРА-
НИЧАВАЊУ ТРОШКОВА ОТКРИВАЊА МИНЕ-
РАЛНЕ СИРОВИНЕ У РУДНИЦИМА СА ПОВР-

шинском ПРОИЗВОДЊОМ 
1. Обрачунавање и финансирање трошкова ин-

вестиционог м производно? откривања минералне 
сировине у рудницима са поершинском производ-
њом врши се по одредбама ове наредбе. 

2. Трошкове инвестиционог откривања мине-
ралне сировине чине трошкови око радова на отва-
рању рудног поља у циљу његовог оспособљавања 
за почетак редовне производње. 

Обим ж рок трајања радова на инвестиционом 
откривању минералне сировине утврђују се ва 
основу података мз одобреног инвестиционог про-
грама, односно ако израда инвестиционог програма 
таје обавезна — иа основу података из одобреног 
идејног пројекта. 

Трошкови инвестиционог откривања минералне 
сировине утврђују се инвестиционим елаборатом, а 
финансирају се из инвестиционих средстава при-
вредне организације или из инвестиционих зајмова. 

Инвестициони зајмови искоржпћени за подми-
риван^ трошкова инвестиционог откривања имају 
ее испл-атити за време за које је предвиђено иско-
р игић звање минералне сировине, ако уговором о 
инвестиционом зајму нису одређени краћи рокови. 

Трошкови инвестиционог откривања минералне 
сировине урачунавају се у вредност основних сред-
става ж третирају се као и друга основна средства 
привредне организације. 

3. Трошкове производног откривања минералне 
сировине чине трошкови око радова на отстрањи-
вању земље, камена и" других материја (јаловине) 
које ов не користе као минерална сировина а леже 
изнад авшералне сировине која се експлоатише, и 
то у току редовне производње на местима на ко-
бима Је завршено инвестиционе откривање мине-
ралне сировине. 

Обим и рок трајања радова на производ ном от-
кривању минералне сировине утврђују се на осно-
ву података из графичког приказа и динамичког 
плана производње, који су саставни делови инве-
стиционог програма. 

Као основица за утврђивање обима производног 
откривања у односу на минералну сировину, одно-
сно као основица за утврђивање просечног односа 
количине минералне сировине коју треба открити 
према количини јаловине коју треба отстранити за 
један одређени период, служе подаци утврђени гра-
фичким приказом (структурном картом лежишта и 
кронике) и динамичким планом производње, одно-
сно подаци утврђени одобреним идејним пројектом. 

4. Трошкови производног откривања минералне 
сировине признају се као трошкови пооттптпнва при-
вредне организације. 

5. Стварни трошкови производног откривања 
минералне сировине исказују се у књиговодству 
привредне организације на посебном конту актив-
них временских разграничења (група 19). 

6. Део трошкова производног откривања мине-
ралне сировине којима се терети производња те 
сировине у току одређеног периода или године, из-
рачунава се на та ј начин што се са просечном ко-
личином јаловине по јединици мере минералне 
сировине, утврђеном на начин из тачке 3 ове на-
редбе, множи укупна количина произведене мине-
ралне сировине и добивени износ даље множи са 
просечним износом стварних трошкова око отетра-
њива:ва јаловине утврђеним по јединици мере те 
јаловине у току одређеног периода односне године. 

7. Просечни трошкови производног откривања 
минералне сировине, утврђени по претходној тачки, 
исказују се у кгаиговодству привредне организације 
на посебном конту пасивних вр ем епских разграни-
чења (група 29). 

8. Ако су просечни трошкови производног от-
кривања минералне сировине, исказани на конту 
пасивних временских разграничења по претходној 
тачки, већи о-д стварних трошкова отстрањивања 
јаловине, исказаних на конту активних времен-
ских разграничења по тачки 5 ове наредбе, при-
вредна организација уплаћује позитивну разлику 
на конто 105 — Банка — издвојена средства за про-
изводно откривање минералне сировине. 

9; Ако су стварни трошкови производног откри-
вања минералне сировине, исказани на конту ак-
тивних временских разграничења (тачка 5) већи од 
просечних трошкова, исказаних на конту пасивних 
временских разграничења (тачка 7), привредна ор-
ганизација ће показану разлику покрити из распо-
ложивих средстава на посебном рачуну код банке, 
издвојених и уплаћених по претходној тачки. 

10. Ако су средства на посебном рачуну код 
банке, издвојена и уплаћена по тачки 8 ове наред-
бе, недовољна или их уопште нема, насталу разли-
ку привредна организација покрива краткорочним 
намен-ским кредитом који јој банка одобрава на 
њен захтев, а по општим условима за оп обо ар ање 
краткорочних кредита. 

Кредите за покриће негативне разлике банка 
ће одобравати на основу графичког приказа одно-
сно динамичког плана производње и прегледа обра-
ч у н а т а позитивних и негативних разлика које је 
привредна организација дужна поднети уз свој за-
хтев за кредит. 

Ако привредна организација не може о року 
вратити кредит који јој је одобрен у смислу прет-
ходне тачке, услед тога што су стварни трошкови 
откривања минералне сировине (тачка 5) већи од 
просечних обрачунатих према произведеној коли-
чини минералне сировине (тачка 6), може од банке 
тражити нови кредит или продужење рока за от-
плату доспелог кредита. 
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11. На кредите из претходне тачке плаћа се 
камата по стопи од 2 5% годишње. 

12. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Бр. 12-17375/1 
16 јула 1959 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 
Државни потсекретар, 

Зоран Полин, с. р. 

566. 
На основу члана 17 став 3 Закона о доприносу 

мз дохотка привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/57 м 48/58), у вези са чланом 17 
став 2, чл. 53 и 57 Закона о доприносу буџетима иа 
личног дохотка радника („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 52/57 и 52/58), савезни Државни секретари јат за 
послове финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О ИЗДА-
ЦИМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, ЗА РАД НА 
ТЕРЕНУ Н ОДВОЈЕН ЖИВОТ ОД ПОРОДИЦЕ 
КОЈИ СЕ ПРИЗНАЈУ КАО МАТЕРИЈАЛ НИ ТРО-

ШКОВИ ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1 У Наредби о издацима за службена путова-
ња, за рад на терену и одвојен живот од породице 
који се признају као материјални трошкови при-
вредним организацијама („Службени лист ФНРЈ - , 
бр. 26/58 и 7/59) у тачки 4 после става 2 додају са 
нови ставови 3 и 4, који гласе: 

„Ако привредна организација исплаћује днев-
нице раднику који је за време службеног путовања 
оболео и био смештен у болници, амбуланти или 
друго! здравственој организацији, та дневнице иа 
признају се у материјал не трошкове привредне ор-
ганизације. ^ 

Изузетно од претходног става, у материјална 
трошкове признаје се једна трећина дневнице ате 
Је радник док је био смештен у болници, амбулан-
та или у другој здравствено) организацији за 
време службеног путовања био обавезан да хотелу 
или другом преноћишту за то време плати накнаду 
за сме4птај.а 

2. У тачки 7 став 5 брише се. 
3. У тачки 12 после речи: „особљу желетничких 

транспортних. предузећа" додају еа речи: „м особљу 
предузећа у саставу Заједнице привредних преду-
зећа Јутословенских пошта, телеграфа ж телефона"; 

4. У тачки 27 уместо става 1 стављају се два 
нова става, који гласе: 

„Издаци на име накнада за рад на терену (те-
ренских додатака) признају се привредним органи-
зацијама као материјални трошкови према услови-
ма и критеријумима постављеним у тарифном иран 
вилнику привредне организације и у висини одре-
ђеној тарифним правилником, али највише до из-
носа: 

а) за све раднике осим за раднике запослене на 
пољопривредним делатностима у пољооривредним 
организацијама и општим земЛуорадничким задру-
гама, и то: 

Дневно 
динара 

1) за руководиоца теренских јединица — 660 
2) за лица распоређена на радна места за 

која се тражи стручна опрема високо-
к- ллификованог радника односно ви-

Дневно 
динара 

сока или виша стручна- спрема службе-
ника — — — —г — — — — — зоо 

3) за лица распоређена на радна места за 
која се тражи стручна спрема квали-
фиковали1 радника односно средња 
стручна спрема службеника — — — 340 

4) за лица распоређен на радна места за 
која се тражи спрема полуквалифико-
ваног радника односно нижа стручна 
спрема службеника и за ученике у при-
вреди — — — — — — — 120 

5) за неквалификоване раднике — — — 80 
б) за рад-нике запослене на пољопривредним! 

делатностима у пољопривредним организацијама н 
општим земљорадничким задругама, и то: 

Дневно 
динара 

1) за руководиоце теренских јединица — 
2) за лица распоређена на радна места за 

која се тражи стручна спрема високо-
квалификованог радника односно висо-
ка или виша стручна спрема службе-
ника — — — — — — — — — 460 

3) за лица распоређен на радна места за 
која ое тражи стручна спрема квали-
фихованог радника односно средња 
стручна спрема службеника — — — МО 

4) за лица распоређен на радна места еа 
која се тражи спрема полукваЈшфико- ^ 
ваног радника односно нижа стручна 
спрема службеника и за ученике у при-
вреди — — — — — — — — — ИО 

5) за неквалификоване раднике — — — 75 
Под пољопривредним организацијама н полхн 

привредним делатностима у смислу претходног ста-
ва сматрају еа пољопривредне организација к по-
љопривредне делатности мз тач. 1 x 2 Наредбе о 
привредним организацијама и привредним делат-
ностима воје се сматрају ткхљопривредним („Слу-
жбени лист ФНРЈ-, бр. 19/59)." 

Досадашњи ставови 2—б постају ставови В—7̂  
5. Ова наредба ступа на снагу даном објавпли-

вања у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваћа 
ее од 1 Јануара 1969 године, сем одредбе тачке 4 
која ћа се примењивати од 1 августа 1969 родина. 

Бр. 12-17557/1 
Н јула 1969 година 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансира 
Државни гвогсекретар. 

Зоран Полин, е, ^ 

567. 
На основу члана ТО став 2 Уредбе е арговини 

скоЈ делатности х трговински^ предузећима х рал-
ицама („Службени лист ФНРЈ", бре 37/55^ ШТ, 24/57, 
31/57, 54/57, 12/58 и 16/53), савезни Државни секре-
тари ј^г" за послова робног промета, у сагласност^ 
са савезним Државним секретари!алом аа послова 
финансија х Секрет ариј атом Савезног извршног 
већа за пољопривреду и шумарство, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ГАРАНТОВАНИМ ЦЕНАМА ЖИТАРИЦА РОДА 

1960 ГОДИНЕ 
1. Задружним организацијама, пољопривредних 

добрима, сељачким радним задругама х ековоаос-
јама обезбеђују се цене за житарице рода 1060 к н 
дине, и то: 

пшеница — — — — Зв динара за 1 хг 
р а ж — — — — — 33 динара за 1 хг 
кукуруз, јечам и овас — 31 динар за 1 кт 
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2. Цене из претходне тачке подразумевају се 
франко вагон утоварна станица продавца, или 
франко магацин железничка станица продавца, или 
франко магацин млина, и то за житарице зреле, 
здраве без знакова плесни и страног укуса и ми-
риса, способне за људску односно сточну храну и 
незаражене житним болестима или штеточинама, а 
следећег квалитета: 

1) пшеница — 76 кг хектолитарске тежине, са 
2% уродице и нечистоће и 13% влаге; 

2) раж — 70 кт хектолитарске тежине, са 2% 
уродице и нечистоће и 13% влаге; 

3) јечам (осим пиварског) — 63 кг хектолитар-
ске тежине, са 2% уродиле и нечистоће и 13% 
влаге: 

4) овас — 43 кг хектолитарске тежине, са 2% 
ур ' це и нечистоће и 13% влаге; 

5) кукуруз у зрну — сув са 14% влаге и до 2% 
дефектних зрна. 

3. Ако житарице имају већу или мању хекто-
литароку тежину од оне која је предвиђена у тачки 
2 ове наредбе, одређена, цена повећава се или сма-
њује за 0,50% за сваки већи или мањи килограм 
хектолитарске тежине. Разломци се узимају у 
обзир. 

Ако житарице имају већи или мањи проценат 
уродице, нечистоће или влаге од оног који је пред-
виђен у тачки 2 ове наредбе, одређена цена ће се 
смањити или повећати у односу 1 :1 за сваки про-
ценат веће или мање уродиле, нечистоће или влаге. 
Разломци се узимају у обзир. Ломљена зрна испод 
половине рачунају се у уродицу. 

.Ако пшеница, раж, јечам и овас имају проце-
нат влаге до 14% а кукуруз до 14,5% смањивање 
одређене цене у смислу претходног става врши се 
само због већег процента'влаге. ^ 

Дирекција за исхрану може, изузетно, преузи-
мати пшеницу, раж, јечам и овас и са већим про-
центом влаге од 14% а кукуруз од 14,5%, с тим што 
ће се одређена цена смањити како због повећаног 
,процента влаге, тако и за трошкове сушења. Тро-
шкови сушења утврђују се уговором између орга-
низација из тачке 1 ове наредбе и Дирекције за 
исхрану. 

За снетљивост житарица у јачем степену, као 
и за замазане и запрљане житарице одбијаће се до 
5% од одређене цене. 

4. Обавезује се Дирекција за исхрану да по це-
нама и уз услове из ове наредбе купује све коли-
чине пшенице, ражи, кукуруза, јечма и овса рода 
1960 године које јој задружне организације, пољо-
привредна добра, сељачке радне задруге и еконо-
мије понуде ради продаје. 

5. У цене из тачке 1 ове наредбе урачунати су 
трошкови ускладиштења и чувања робе од стране 
привредних организација из тачке 1 ове наредбе у 
току првих 30 дана од дана кад по закљученом 
уговору продавац стави робу на располагање Ди-
рекцији за исхрану. 

6. Дирекција за исхрану и привредне организа-
ције из тачке 1 ове наредбе'регулишу уговором ро-
кове преузимања, трошкове ускладиштења и све 
остале услове испоруке и преузимања житарица. 

7. Дирекција за исхрану може овластити поје-
дине привредне организације да за њен рачун ку-
пују житарице у смислу одредаба ове наредбе. 

8. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 3252/1 
10 јула 1959 године 

Београд 

Број 30 — Страна 805 

568. 

На основу тачке 4 Одлуке о одређивању најви-
ших продајних цена угља („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 15/58), у сагласности са Секретаријатом Саве-
зног извршног већа за индустрију, савезни Државни 
секретари јат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНИКА УГЉА КОЈИ МОГУ 

ФОРМИРАТИ СЛОБОДНО ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 
УГЉА 

1. Изузетно од одредаба тач. 1 и 2 Одлуке о 
одређивању највиших продајних цена угља следећи 
рудници угља могу формирати слободно продајне 
цене угља: 

а) Рудници мрког угља: 
— Рудник рјавега премога Лашко; 
— Рудник мрког угља „Јелагиница", Јела-

шница; Ф 
— Копривнички угљенокопи, Копривница; 

б) Рудници лигнита: 
— Млавски рудници угља. Петровац на 

Млави; 
— Иванечки угљенокоп, Иванец; 
— „Било" — рудници лигнита Питомача. 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 3372/1 
16 јула 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

569. 

I: . основу чл. 69 и 70 став 2 Уредбе о трговин-
ско! делатности и трговинеким предузећима и рад-
њама („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), у сагласности са саве-
зним Државним секретари јахтом за послове финан-
сија и Секретаријатом Савезног извршног већа за 
пољопривреду и шумарство, савезни Државни се-
кретари ј ат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНА 

ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ РбДА 1959 ГОДИНЕ 

1. У Наредби о одређивању цена шећерне репе 
рода 1959 године („Службени лист ФНРЈ", бр. 47/58) 
после тачке 4 додаје се нова тачка 4а, која гласи: 

„4а. Привредне организације које се баве про-
извод њом шећера (фабрике шећера) могу се са по-
љопривредним произвођачким организацијама и 
и-дивидуалним произвођачима непосредно спора-
з у м е м о количинама и времену испоруке шећерне 
репе. За шећерну репу испоручену у периоду од 
10—31 августа фабрике шећера су дужне угово-
рити да ће платити непосредно пољопривредним 
произвођачем организацијама и ин диви ду ал ним 
произвођачима премију за сваких 100 кг испоруче-
не шећерне репе, и то: 125 динара за шећерну репу 
предату у времену од 10—15 августа, 1-00 динара за 
шећерну репу предату од 16—20 августа, 50 динара 
за шећерну репу предату од 21—25 августа и 25 
динара за шећерну репу предату од 26—31 августа 
1959 године." 

Државни секретар 
за послове робног промета, 

Марјан Брецељ, с. р. 
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2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном л сту ФНРЈ" . 

Бр. 3373/1 
16 јула 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

570. 
На основу члана 2 став 2 Уредбе о девизном 

пословању (.,Службени лист ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 
29/56 и 21/57) у вези са чланом 7 Одељак I став А 
под .) тачка 2 алинеја 1 Уредбе о преношењу по-
слова у надлежност савезних и републичких орга-
на управе („Службени лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), 
уз сагласност савезног Државног секретаријата за 
послове финансија, Комитет за спољну трговину 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ПОСТУПАЊУ 
СА СТРАНИМ СРЕДСТВИМА ПЛАЋАЊА ОСТВА-

РЕНИМ извозом РОБЕ И УСЛУГА 

1. У Наредби о поступању са страним средстви-
ма плаћања оствареним извозом робе и услуга 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 5/58) у тачки 4 уместо 
цифре: „6%" ставља се цифра : „9%", а на кра ју те 
тачке уместо тачке ставља се запета и додају речи: 
„као и у овоје друге фондове према одлуци органа 
управљања предузећа". 

2. Ова наредба ступа на снагу 1 октобра 1959 
године. 

П. бргШЗ 
18 јула 1959 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за спољну трговину, 
Љубо Бабић, с. р. 

571. 
На основу тачке 1 ст. 2 и 4 Одлуке о обрачу-

навању разлике у ценама при увозу и извозу 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 54/55, 22/5(5, 6/58 и 
23/58), у вези са чланом 7 одељак I став А под а) 
тачка 3 Уредбе о преношењу послова у надлежност 
савезних и републичких органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), у сагласности са са-
везним Државним секретаријатом за послове ф и -
нансија и савезним' Државним секрет ари ј атом за 
послове робног промета, Комитет за спољну трго-
вину издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА НАРЕДБЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА 
ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ РАЗЛИКЕ У ЦЕНАМА ПРИ 
ИЗВОЗУ И УВОЗУ ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА И 

УСЛУГА 
1. У Наредби о коефицијентима за обрачунава-

ње разлике у ценама при извозу и увозу одређених 
производа и услуга („Службени лист ФНРЈ", бр. 
21/57), у тачки I одељак Б у грани 127 — Прехран-
бена индустрија, текстови редних бројева 19 и 20 
мењају се и гласе: 

„19. Урме — — — — — — 1,20 
20. Суво грожђе — — ' — — 1,20", 

2. У тачки I одељак Б у грани 212 — Воћар-
ство, текстови редних бројева 1 и 2 мењају се и 
гласе: 

„X. Маслине — — .— — — 1,20 
2. Јужно воће —- ^ м — 1,20 

(лимуни, поморанџе, мандари-
не, банане, нар, смокве и сл.)". 

3. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" , а п р и м е њ и в а ^ 
се на увоз производа из тач. 1 и 2 ове наредбе који 
се изврши од 1 маја 1959 године, без обзира на дан 
када су односни послови закључени. 

П. бр. 1345 
3 јула 1959 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за спољну трговину, 
Љубо Бабић, с. р. 

572. 

На основу тачке 1 став 2 и тачке б Одлуке о 
начину регулисања отплата по зајмовима за обртна 
средства за повећани обим пословања које доспе-
ва ју у 1959 години („Службени лист ФНРЈ", бр^ 
28/59), савезни Државни секретари јат. за послова 
финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ РЕГУЛИ-
САЊА ОТПЛАТА ПО З.АЈМОВИМА ЗА ОБРТНА 
СРЕДСТВА ЗА ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА 

КОЈЕ ДОСПЕВАЈУ У 1959 ГОДИНИ 

ч1. .Олакшице за плаћање отплата по зајмовима 
за обртна следства предвиђене Одлуком о начину 
регулисања отплата по зајмовима за обртна сред-
ства за повећани обим пословања које доспевају у 
1959 години могу користити оне привредне органи-
зације чије су обавезе које доспевају у 1959 година 
веће од средстава која у тој години могу употре-
бити за измирење ттГх обавеза. 

2. Утврђивање односа између обавеза и сред-
става привредних организација у смислу претход-
не тачке, врше банке и штедионице, узимајући у 
обзир обавезе и средства привредних организација 
наведени у тач. 3 и 4 овог упутства. 

3. Као обавезе привредних организација у сми-
слу тач. 1 и 2 овог упутства које доспевају за пла-1 

ћање у 1959 години имају се узети у обзир, и тос 
1) обавезе по основу отплата по зајмовима за 

основна средства, за обртна средства и за средства 
заједничке потрошње на основу уговора закључе-
них до 31 децембра 1958 године; 

2) обавезе по основу сопственог учешћа у тро-
шковима инвестиција по зајмовима одобреним де 
31 децембра 1958 године; 

3) обавезе по основу закључених, уговора за ин-
вестициону опрему набављену на кредит од прои-
зводних привредних организација; 

4) обавезе по основу набављених основних сред-
става чија је испорука извршена до 31 децембра 
1958 године, или која ће се извршити у Ш)9 години! 
по уговорима закљученим до 31 децембра 1958 го-
дине, под условом да за ту сврху није одобрев 
згГјам; 

5) обавезе по основу утрошка обртних средстава 
у инвестиције за основна средства и у инвестиције 
за средства заједничке потрошње према стању у 
завршном рачуну за 1958 годину, ако привредна ор-
ганизација није добила за јам за измирење тих оба-
веза; 
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6) обавезе које ће се у 1959 години исплатити 
ва основу одлуке радничког савета привредне орга-
низације или иа основу друге документације (уго-
вори, полиса осигурања и сл.) на терет новчаних 
средстава фонда заједничке потрошње, ,до висине 
извршених исплата у 1958 години за следеће сврхе, 
и то: 

а) за инвестиционе одржавање ствари које чине 
средства заједничке потрошње и за осигурање тих 
ствари: 

б) за стипендије и стручно образовање радника; 
в) за дотације школама под управом привред-

них организација; 
г) за дотације за обртна средства од м ар али шти-

па, мензама и радничким ресторанима; 
д) за дотације у смислу члана 18 Закона о осни-

вању и пословању одмара лишта („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/58) и одредаба Наредбе е висини до-
тације коју привредна организација може дати од-
мара лишту за снижење цена пансионеких услуга 
(.Службени лист ФНРЈ", бр. 30/58); 

7) обавезе по основу: 
а) уплате прихода федерацији у вези са из-

1радњом административних и управних зграда 
(Уредба о приходу федерације који се плаћа за 
изградњу административних и управних зграда „— 
„Службени лист ФНРЈ", бр. 10/59); 

б) уплате пореза на пр-омет за набавку мотор-
них возила и намештаја, за уређај пословних про-
сторија и томе слично; 

в) уплате 20% доприноса буџетима политичко-
терит ор иј ал н их јединица, у вези са коришћењем 
новчаних средстава фонда заједничке потрошње 
сходно члану 50 Закона о средствима привредних 
организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57 и 
48/58), и то само уколико се ове уплате односе на 
измирење обавеза наведених под 1—6 ове тачке. 

Узимање у обзир обавеза наведених под 5 еве 
тачке не ослобађа привредну организацију од од-
Јоворности сходно важећим прописима. 

4. Као средства привредних организација у 
смислу тач. 1 x 2 овог упутства, кода се могу упо-
требити у 1959 години за измирење обавеза које 
доспевају у тој години имају ее узети у обзир, и то: 

1) средства пренета из ранијих родина и сред-
ства остала по извршеној расподели прихода у за-
вршном рачуну за 1958 годину, к то: 

а) новчана средства фонда основних средстава; 
б) новчана средства фонда заједничке потро-

шње; 
в) резернисана средства за фонд плата или за 

друге сврхе; 
г) иераспоређена средства; 
2) средства раси омеђена у фонд обртних сред-

става из чистог прихода по завршном рачуну за 
Шв годину; 

3) средства амортизације која се по важећим 
дописима могу користити у 1959 години за изми-
рење појединих обавеза наведених у тачки 3 овог 
упутства. 

5. Привредне организације које испуњавају у-
елов из тачке 1 овог упутства за коришћење олак-
шица за плаћање отплата по зајмовима за обртна 
средства за повећани обим пословања које доспе-
вају у 1959 години, а желе ове олакшице користити, 
поднеће банци односно штедионици у року од јед-
ног месеца, од дана ступања на снагу овог упут-
ства писмен захтев са прегледом свих обавеза и 
средстава у смислу овог упутства. 

6. Ово упутство ггримењиваће се и на привред-
не организације које су отплате ^го зајмовима за 
обртна средства за повећани обим ^пословања коте 
доспевају у 1959 години измириле пре ступања на 

снагу овог упутства, а за које се на основу њихо-
вог захтева и поднете документације утврди да 
испуњавају услов из тачке 1 овог упутства за ко-
ришћење олакшица за плаћање тих отплата. 

Код привредних организација из претходног 
става код којих коришћењем наведених олакшица 
дође до смањења отплата које су ове привредне 
организације измириле пре ступања на снагу овог 
упутства, извршиће се исправка на одговарајућим 
рачунима. 

7. Ово упутство неће се примењивати на при-
вредне организације из области трговине и угости-
тељства и пољопривреде као и на задружне орга-
низације. 

8. Ово упутство "ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 08-17652/1 
16 јула 1959 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 
Државни потсекретар, 

Зоран Полич, с. р. 

573. 
На основу члана 184 Уредбе о извршењу буџета 

х о рачуноводственом пословању државних органа 
н установа („Службени лист ФНРЈ", бр. 35/55) и 
члана 34 став 1 Закона о савезним органима управе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56), у вези са тачком 
13 Упутства за попис и процену непокретне имовине 
н инвентара код државних органа и установа („Слу-
жбена лист ФНРЈ", бр. 2/59 и 3/59), савезни Држав-
ни секретари јат за послове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИ-
НЕ И ИНВЕНТАРА КОД ДИПЛОМАТСКО-КОН-
ЗУЛАРНИХ ПРЕТСТАВНИШТАВА У ИНОСТРАН-

СТВУ 

I Предмет м начин пописа и процене 
1. Попис п процена непокретне имовине и ин-

вентара врше се код свих дипломатско-конзуларних 
претеравништава у иностранству. 

2. Пописом и проценом обухвата се сва непо-
кретна имовина ж инвентар (у даљем тексту: имо-
вина) којима управљају динломатско-конзуларна 
претставништва. 

Под непокретног имовином подразумевају се 
земљишта, грађевински објекти к остале непокрет-
ности, а под инвентаром — покретни непогрешни 
предмети. 

3. Пописом и проценом не обухватају се недовр-
шене инвестиције (1рађевински објекти у изградњи, 
инвестициони материјал, инсталације и остали де-
лови намењени инвестицијама у току). 

4. Предмети од музејске или историске вред-
ности пописују се, али се не процењују. 

5. Попис и процена имовине врше се према 
стању имовине на дан пописа. 

Пописом и проценом обухватају се и инвентарски 
предмети који због дотрајалости или неупотребљи-
вости више не одговарају својој намени, а до дана 
пописа и процене нису редовним путем расходовани, 
као и инвентарски предмети који су дати на послу-
гу или се налазе на оправци. ^ 

6. Зп попис имовине дипломатско-конзулариих 
претставништава примењује се Номенклатура не-
покретне имовине и инвентара државних органа 
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НАЗИВ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОГ Образац П-1 
ПРЕТСТАВНИШТВА 

СЕДИШТЕ (МЕСТО) - КАТЕГОРИЈА ИМОВИНЕ — ЛИСТ 
ДРЖАВА - ^ ^ 
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и установа, са Ценовником и ^љ^рмативима просеч-
ног века а\рајања, коју је прописао и објавио у по-
себном издању савезни Државни секретари јат за 
послове финансија, и која чини саставни део овог 
упутства. 

Имовина која се не налази у поменутој номен-
клатури обухвата се пописом само ако -је њена на-
бавна односно процењена вредност већа од 5.000 
динара и рок трајања дужи од једне године. 

7. Проценом се утврђују основна и садашња 
вредност имовине. 

Под основном вредношћу имовине, у смислу 
овог упутства, подразумева се набавна цена имо-
вине са трошковима превоза м монтаже (по фак-
тури, рачуну, ситуацији и сл.). Ако се за поједину 
имовину не располаже подацима о њеној набавној 
цени, основна вредност се утврђује према тржишној 
цени. 

Под садашњом вредношћу имовине подралумева 
се онај део њене основне вредности који је у сраз-
мери са још могућим веком трајања у односу иа 
просечни век трајања те имовине. -

Садашња вредност имовине утврђује се приме-
ном следеће формуле: 
садашња вредност = основна вредност X 

још могући век трајања 
просечни век трагања 

Н а п р и м е р : ако је основна вредност 15.000 
динара, још могући век трајања 5 година, просечни 
век трајања 25 година, 

5 
садашња вредност = 15.000 X = 3.006 

25 
Основна тг садашња вредност имовине утврђују 

се у страној валути и у динарима, при чему ће се 
обрачун извршити по званичном курсу на дан про-
цене имовине, уз премију од 100%. 

8. Просечни век трајања имовине утврђује се 
према прописаним Нормативима просечног века тра-
јања уз Номенклатуру непокретне имовине и ин-
вентара државних органа и установа. 

За предмете којима није означен просечан век 
трајања у нормативима, комисија за попис и тфо-

цену имовине дипломатско-конзуларног претстав-
ништва одређује просечни век трајања, служећи 
се аналогијом у односу на сличне предмете. 

9. Још могући век трајања одређује комисија 
за попис и процену имовине дип лом ате ко нконзу л ар -
ноар претставништва према томе у каквом се стању 
имовина налази у времену процене, без обзира на 
протекло време употребе. Не може се одредити још 
могући век трајања дужи од просечног века тра-
јања који је за односну имовину предвиђен у нор-
мативима, нити се може одредити као још могући 
век трајања мањи број година него што износи 
разлика између просечног века трајања тих пред-
мета и њиховог стварног досадашњег века трајања. 

10. Земљишта имају исту основну и садашњу 
вредност. 

II Организација и спровођење пописа и нроцене 
11. Попис и процену имовине код дипломатско-

конзуларних претставништава огфоводе следеће ко-
мисије: 

1) Комисија за попис и процену имовине код 
државних органа и установа при савезном Држав-
ном сенретаријату за послове финансија; 

2) Комисија за попис и процену имовине код 
дупломатско-конзуларних претставништава при Др-
жавном секретари јату за иностране послове, чије 
чланове именује државни секретар за иностра-
не послове; 

3) Комисија за пс^лс и процену имовине ди-
пл ом атоко-конзул ари ог цретставништва, чије чла-
нове именује шеф дип ломатско-конзу лажног прет-
ставништеа. Ова комисија састоји се од три члана, 
Руковалац имовине не може бити члан комисије. 

12. Комисије из тачке 11 овог упутства имају 
следеће задатке: 

1) Комисија за попис и процену имовине код 
државних органа и установа при савезном Држав-
ном секретари јату за послове финансија: 

а) да даје објашњена у вези еа п р и м е т и овог 
упутства; 

б) да, у циљу једнообразног спровођења пописа 
и процене, сарађује са Комисијом за попис м про-
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цену имовине код дипломатско-конзуларних прет-
став ниш тава при Државном секретаријату за ино-
стране послове, а по потреби, и са комисијама за 
попис и процену имовине дипломатско-конзул арних 
претставнипггав а; 

в) да утврди коначне резултате пописа и про-
цене: 

2) Комисија за попис и процену имовине код 
дипламатско-конзулареих претогавништава при Др-
жавном секретари јату за иностране послове: 

а) да сарађује са Комисијом за попис и процену 
имовине ход државних органа и установа при са-
везном Државном секретаријату за послове финан-
сија и са комисијама за попис и процену имовине 
дипломатско-жонзуларл их претставништзва у циљу 
правилна спровођења пописа и процене имовине 
код свих дагпломатско-конзуларних претставни-
штава; 

б) да одреди рокове у којима су поједина ди-
пломатско-конзуларна претставнипггва дужна из-
вршити попис и процену имовине и доставити ма-
теријал пописа м процене; 

в) да прегледа и обради материјал о извршеном 
попису и процени имовине код свих дипломатоко-
конзуларних пр ет ст авн ишт ава и да утврди резул-
тате пописа и процене; 

3) Комисија за поодр и процену имов.ине ди-
шгоматсхо-конзуларног претставнипггва: 

а) да, на начин предвиђен овим упутством, из-
врши попис х процену целокупне имовине и исту 
унесе у прописане обрасце за попис х процену; 

б) да у одређеном року заврши попис и процену 
имовине. 

МП Поступак за извршење пописа х процене " 
13. Попис и процена имовине обухватају:-
1) прикупљање х употиуњавање података (по-

даци о набавној цени, планови грађевинских обје-
ката, подаци о површинама земљишта итд.); 

2) попуњавање свих колона обрасца П—1 према 
стварном стању имовине у времену пописа и про-
цене. 

14. Подаци о попису и процени уносе се у про-
писани образац П—1, који је штампан уз ово упут-
ство и чини његов саставни део. 

Попуњавање овог обрасца врши се у три при-
мерка на начин прописан у тачки 26 Упутства за 
попис и процену непокретне имовине и инвентара 
код државних: органа и установа, с тим што се 
у колону 2 уноси одговарајућа шифра само из Но-
менхлатуре непокретне имовине х инвентара др-
жавних органа и установа, а у колоне 6, 7 9 11 на-
бавна односно процењена вредност имовине, и то 
у страној валути и у динар УШ а У апсолутним из-
носима. 

15. По завршеном попуњавању образаца П—1 и 
сабирању вредности у колонама 7 и 11, комисија 
саставља записник о попису и процени у три при-
мерка. 

Записник о попису и процени саставља се у 
облику прописаном у тачки 27 Упутства за попис и 
процену непокретне имовине и инвентара код др-
жавних органа и установа. 

16. По извршеном попису и процени, комисија 
предаје шефу дипломаТско-конзуларног цретстав-
нииггва сва три примерка испуњеног обрасца П—1 
и записн-ика. 

Шеф дапжшатско-конзулариог прет став нипггва 
задржава по један примерак обрасца П—1 ет запи-
сника за потребе дипломатско-конзуларног прет-
ставништва, а остала два примерка доставља Коми-
сији за попис и процену имовине код динломатско-
конзуларних претставништава при Државном се-
крет ари јату за -иностране послове. 

17. Комисија за попис и процену имовине код 
дипломатско-конзуларних претставништава при Др-

, жавном секретари јату за иностране послове, по 
извршеном прегледу примљеног пописног матери-
јала од свих дипломатско-конзуларних претставки-
пггава, саставља рекапитулацију укупне вредности 
и з г и н е свих дипломатско-конзуларних претставни-
пггава по категоријама и са по једним примерком 
обрасца П—1 и записника доставља је Комисији за 
попис и процену имовине код државних органа и 
установа при савезном Државном секретаријату за 
послове финансија најдоцније до 31 децембра 1959 
године. 

18. Начин лрекњижавања имовине по изврше-
ном попису и процени прописаће савезни Државни 
секретару ат за послове финансија. 

Књижење промена насталих у имовини дипло-
матско-конзуларних претставништава до доношена 
прописа из претходног става вршиће се по досада-
шњим прописима. 

19. Ово упутство ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 04-17510/1 
15 јула 1959 године 

Београд 
Замењује 

Државног секретара 
за послове финансија 
Државни потсекретар, 

Зоран Полин, с. р. 

574. 
На основу тач. 4, 6 и 8 Одлуке о евиденцији и 

контроли цена одређених производа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 7/58, 28/58 и 39/58), савезни Држав-
ни секретари^ ат за послове робног промета пропи-
сује 

У П У Т С Т В О 
0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЕВИДЕНЦИЈИ И КОН-

ТРОЛИ ЦЕНА ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 
1. У Упутству за спровођење Одлуке о евиденци-

ји и контроли цена одређених производа („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 7/58, 30/58, 49/58 и 2/59) у тачки 
1 додаје се нови став 2, који гласи: 

„Као и н д у с т р и ј а предузећа у смислу одредаба 
одлуке сматрају се и шумска газдинства, било да 
су организована као предузећа било као установе." 

2. У Списку производа на које се односи евиден-
ција и контрола цена испред гране 116 додаје се 
нова грана ИЗ са текстом, који гласи: 

„ИЗ 1) Бутан, пропан, бутан-пропан". 
У грани 116 после тачке 3 додаје се нова тачка 

4, која гласи: 
4) Равно стакло". 

У грани 117 после тачке 13 додаје се нова тачка 
14, која гласи- . . 

„14) Пољопривредне машине, справе' и уређаји, 
и то само они који су наведени у Списку пољопри-
вредних машина, справа и уређаја на које се одно-
си регрес („Службени лист ФНРЈ", бр. 3/58, б и м 
и 51/58)". 

У грани 122 тачка 8 мења се и гласи: 
„8) Паркет и бродарски под". 
3. Ово упутство ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 3371/1 

16 јула 1969 године 
Београд 

Државни секретар 
за послове робног премета, 

Марјан Вредела с. р. 
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575. 
На основу тачке 2 Наредбе о употреби дела ди-

нарск.их средстава остварених извозом робе и услу-
га и дела уштеда насталих при обрачунавању ра-
злике у ценама при увозу и извозу („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 20/58 и 14/59), на предлог Савезне спољ-
нотрговинске коморе, у сагласности са савезним 
Државним секретаријатом за послове финансија, 
Комитет за спољну трговину доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ СПИСКА СТОПА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ДЕЛА ДИНАРСКИХ СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ 
ИЗВОЗОМ РОБЕ И УСЛУГА КОЈИ ПРИВРЕДНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИСТРОВАНЕ ЗА ВРШЕЊЕ 
СПОЉНОТРГОВИНСКИХ ПОСЛОВА МОГУ УПО-
ТРЕБИТИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СА-
МОСТАЛНО РАСПОЛАГАЊЕ И ЗА ИСПЛАЋИ-

В А Н ^ ПРЕМИЈА 

социјалног осигурања сва лица која су била у при-
временом радном односу, тј. лица којима рад у рад-
ном односу није редовно и главно занимање, као 
например: земљорадници, лица која врше приватну 
професионалну делатност, лица којима је редовно 
занимање вршење послова у сопственом домаћин-
с к у , ученица, студенти, 'пензионери и др. 

Пријава из претходног става подноси се за сва 
лица која су у протеклом месецу била у п р и п о м е -
ном радном односу, и то најдоцније у року од 8 
дана по истеку тог месеца. 

2. Привредне, задружне и друштвене организа-
ције, државни органи и установе подносе пријаву 
за лица из тачке 1 овог упутства по одредбама овог 
упутства само ако су та лица ступила на посао који 
је као повремени посао односно као посао на рад-
ним местима на којима нема потребе за пуним ре-
довним радним временом утврђен правилима, или 
правилницима о радним односима, односно актом о 
систематизацији радних места. 

1. У Списку стопа за утврђивање дела динар-
ских средстава остварених извозом робе и услуга 
који привредне организације регистроване за вр-
шење опољнотрговинских послова моту употребити 
за повећање средстава за самостално располагање 
и за исплаћиван^ премија, који чини саставни део 
Решења о висини стопа за утврђивање дела динар-
ских средстава остварених извозом робе и услуга 
који привредне организације регистроване за вр-
шење опољнотрговиноких послова могу употребити 

„за повећање средстава за самостално располагање 
и за исплаћиван^ премија („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 37/56 и 12/59) у грани 215 — Рибарство, у групи 
3 — Остали слатководни производи, после редног 
броја 5 додаје се нови редни број 6, који гласи: 

„6, Икра од слатководних риба 10,00". 
2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се на извоз извршен од 1 јануара 1969 године. 

П. бр. 1361 
16 јула 1959 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за спољну трговину, 
Љубо Бабић, с, џ. 

576. 
На основу члана 78 Закона о здравственом оси-

гурању радника и службеника („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/54), члана 74 Уредбе о спровођењу 
Закона о здравственом осигурању радника к слу-
жбеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 55/54), у вези 
са чланом 12 одељак I под а) тачка 4 алинеја 3 
Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бјр. 18/58 и 18/59), као и тачке 12 Упутства 
о спровођењу одредаба о привременом радном одно-
су из Закона о радним односима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 23/59), у сагласности са Секретаријатом 
Савезног извршног већа за рад и Секретаријатом 
Савезног извршног већа за народно здравље, Са-
везни завод за социјално осигурање прописује 

У П У Т С Т В О 
О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-

ГУРАЊЕ ЛИЦА У ПРИВРЕМЕНОМ РАДНОМ 
ОДНОСУ 

I. Обвезници доприноса (привредне, задружне и 
друштвене организације, државни органи и уста-
нове и пољопривредни произвођачи) дужни су да 
пријаве сваког месеца надлежном органу службе 
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3. Пријава се подноси на обрасцу који је штам-
пан у з ово упутство и који чини његов саставни део. 

4. Обвезници доприноса из тачке 1 овог упут-
ства који су за лице које је ступило у привремени 
радни однос поднели надлежном органу социјалног 
осигурања пријаву на осигурање у смислу тачке 
5 Упутства о средствима за вођење евиденција 
здравственог осигурања („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 1/55), дужни су за такво лице поднети одјаву 
осигурања у року од осам дана од дана ступања на 
снагу овог упутства, као и поново пријавити ово 
лице на осигурање, на начин и у року предвиђено?,! 
овим упутством. 

5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 7810 
16 јула 1969 године 

Београд 
Савезни завод за социјално осигурање 

Претседник 
Извршног одбора, 
Мара Надева, с. р. 

Директор, 
Зденко Хас, с. р. 

577. 

На основу члана 6 Уредбе о југословевским 
стандардима, савезним прописима квалитета прои-
звода и произвођачким спецификацијама („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 17/51), Савезна комисија за 
стандардеизацију доноси 

^ Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ВАТРОСТАЛНИ МАТЕРИЈАЛ 

1. У издању Савезне комисије за станд ар диза-
чи ју доносе се следећи југослоеенски стандарди: 

А) Ватросталш! материјал: ^ 
Нормалне правоутаоне опеке — — ЈХЈЗ ВЈЖ521 
Нормалне високе клинасте опеке — ЈТЈЗ В.Б6.531 
Нормалне ниске клинасте опеке — ЈТЈ5 В.В6.532 
Нормалне широке клинасте опеке — ЛИЗ В.Ш.533 
Попречне клинасте опеке — — — ЈХЈЗ В.В6.534 
Специјалне високе клин зете опеке ЈТЈЗ ВЈЖ535 
Специјалне ниске клинасте опеке — ЈТЈб ВЛ36.536 
Једнострано клинасте опеке — — ЈХЈ5 В.об.537 
Казанске опеке — — — — — — ЈХЈЗ В.Р6.551 
Опеке за куполие пећи — — — — ЈХЈб В.Б6.553 
Опеке за стубове врата Сименс-Мар-

тинових и електропећи — — — ЈН5 ВЛЖ557 
Цеви за полуге — — — — — — ЈТЈЗ В.об.574 
Цеви за левке — — — — — — ЈТЈ5 В.Б6 575 
Клинасте опеке за сводове ложишта 

парних локомотива нормалног ко-
лосека 

Бочне опеке типа А за сводове, ло-
жишта парних локомотива нор-
малног колосека — — — — — 

Бочне опеке типа Б за сводове ло-
жишта парних локомотива нор-
малног колосека — —- в— — 

Бочне опеке типа Ц за сводове ло-
жишта парних локомотива нор-
малног колосека — — — — — ЈТЈЗ В.Б6.594 

Ускладиштење, превожење и пако-
вање - — — ЈТЈб ВЛЖ700 

— — — — — — — Ј1ЈЗ ВЛЖ591 

Ј1ЈЗ В.И6.592 

ЈХЈб В.1Ж593 

ЈТЈЗ ВЛЖ205 

ЈИб В.Ш 210 

ЈТЈЗ В.Б8.225 

ЈТЈб В.ДО.230 

Б) Методе испитивања ватросталног материјала: 
Хемиска испитивања силика произ-

вода, кварцита и кварцног песка 
Хемиска испитивања шамотних про-

извода, сирових и паљених глина, 
каолина и боксита — — — — 

Хемиска испитивања магнезита и 
магнезитних производа — — — 

Хемиска испитивања хроммагнезит-
них и хромитних производа и 
хром ита — — — —, — — 
2. Наведени југословенски стандарди објављени 

су у посебном издању Савезне комисије за стан-
дардизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Ови југослоеенски стандарди ступају на сна-
гу 1 новембра 1959 године. 

Бр. 3311 
23 јула 1959 године 

Београд 
Претседник 

Савезне комисије 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

По извршеном сравњењу оа изворним текстом 
утврђено је да су се ,у тексту Таксене тарифе као 
саставног дела Закона о административним такса-
ма, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 
28/59. поткрале ниже наведене грешке, те се даје 

И С П Р А В К А 
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗА-

КОНА О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

У тар. броју 11 који прописује плаћање таксе 
за визу путне исправе, под тачком м) омашком је 
испуштено да се за дозволу за привремени бор-авак 
са важењем до 3 месеца плаћа 600 динара, а до 
једне године — 2.400 динара. 

Из Савезне народне скупштине,ч Београд, 23 јула 
1959 године. ^ ^ ^ ^ ^ 

РЕШЕЊА 
На основу члана 27 став 3 Закона о државној 

управи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56) у вези 
с чланом 30 став 5 и чланом 33 Уредбе о организа-
ц и ј и и раду Савезног извршног већа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/58), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ А 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРУ СА-
ВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

И ОРГАНИЗАЦИЈУ. 

Секретара Савезног извршног већа за законо-
давство и организацију др Леона Гершковића за 
време његове отсутности из земље услед службеног 
боравка у иностранству, замењиваће др Јован Ђотз-
ђевић, државни потсекретар — претседник Правног 
савета Савезног извршног већа. 

Б. бр. 50 
14 јула 1959 године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Замењује Секретара, 
Мома Марковић, с. р. 

Потпретседник 
Мијалко Тодоровић, с. р. 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 
у броју 18 од 18 јуна 1959 године објављује: 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о орга-
низацији и раду Савета за културу и просвету НРС; 

Уредбу о организацији и раду Савета за науку 
НРС: 

Наредбу о измени Наредбе о полагању сх^ ч-
ник испита за квалификованог и висококвалифи-
кованог возача моторних возила; 

Упутство о изменама и допунама -Упутства за 
извршење Уредбе о раду еа тестерама венеци-
јанкама. 

У броју 18 од 26 јуна 1959 године објавлује : 
Одлуку о одређивању аконтације пореза на до-

ходак од пољопривреде, које треба уплатити за ПГ. 
тромесечје 1959 године; 

Одлуку о преносу ветеринарске болнице из Ве-
теринарског научног завода Словеније на факултет 
за агрономи ју, шумарство х ветеринарство; 

Решење о измени Решења е оснивању Завода 
за образовање у-радничком и друштвеном управ-
љању; 

Решење о измени Решења о новинској установи 
„Урадим лист Народне Републике Словеније"; 

Решење о саставу Савета за културу и просвету . 
НРС; 

Решење е измени м допуни састава Савета за 
науку НРС. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ ^ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 20 од 9 јуна 1959 године објављује: 

Уредбу е измени и допуни Уредбе о организа-
цији и раду Извршног већа. 

У броју ТИ ед 19 јуна 1959 године објављује: 
Одлуку о начину спровођења и условима кон-

курса за упис ученика у гимназије и стручне школе; 
Одлуку о одређивању органа к организација 

корисника дотације за побољшање услова кори-
шћења годишњег и других одмора; 

Решење о разрешењу од дужности помоћника 
секретара Секретаријата за индустрију Извршног 
већа; 

Правилник о измени и допуни прописа з!а по-
лагање завршних испита у школама; 

Упутство е одређивању назива школа. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе^ 
у броју 14 од 27 маја 1950 године објављује: 

Правилник о измени и допуни Правилника о по-
лагању дипломског испита у Школи за примењену 
уметност; 

Одлуку о укидању договора о највишим ценама 
јагњади; 

Исправку Правилника за извршење Закона о 
држању и ношењу оружја. 

С А Д Р Ж А Ј ; 

559. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Кривичног законика — — — 785 
Закон о изменама и допунама Кривичног 
законика — — — — — — — — 785 

560. Кривични законик (пречишћени текст) 817 
561. Уредба о центрима за стручно образова-

ње радника — — — — — — — — 859 
562. Наредба о одобравању кредита за обртна 

средства за повећани обим пословања од-
ређеним категоријама привредних орга-
низација — — — — — — — — 861 

563. Наредба о поступку за регулисање одре-
ђених разлика из пословања са иностра/н-
ством — — — — — — — — — 862 

564. Наредба о стављању ван снаге Наредбе о 
допунама Наредбе о давању инвестицио-
них зајмова без конкурса из средстава 
Општег инвестиционог фонда за набавке 
опреме за грађевинарство — — — — 862 

566. Наредба о финансирању и временском 
разграничавању трошкова откривања ми-
нералне сировине у рудницима са повр-
ат имс ком произ вод њом — — — — — 863 

506. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о издацима за службена путовања, за рад 
на терену и одвојен живот од породице 
који се признају као матери јални тро-
шкови привредним организа-цијама — — 864 

567. Наредба о гарантовати!! ценама житари-
ца рода 1960 године — — — — — — 864 

568. Наредба о одређивању рудника угља који 
могу формирати слободно продајне цене 
угља — — — — — — — — — 865 

569. Наредба о допуни Наредбе о одређивању 
цена шећерне репе рода 1959 године — 865 

576. Наредба о измени и допуни Наредбе е 
поступању оа страним средствима плаћа-
ња оствареним извозом робе и услуга — 866 

9Т1. Наредба о изменама Наредбе о коефици-
јентима за обрачунавање разлике у це-
нама при извозу и увозу одређених прои-
звода и услуга — — — — — — — 666 

9 П Упутство за примену Одлуке о начину 
регулисања отплата ио зајмовима за 
обртна средства за повећани обим посло-
вања које доспевају у 1959 годин,и — — 866 

579. Упутство за попис и процену непокрет,не 
имовине м инвентара код датломатско-
конзуларних претставки иштава у ино-
странству — — — — — — — — вет 

574, Упутство о изменама и допунама Упут-
е, ва за спровођење Одлуке о евиденцији 
и контроли цена одређених производа 869 

571. Решење о допуни Списка стопа за утвр-
ђивање дела динарских средстава оства-
рен,их извозом робе и услуга који при-
вредне организације регистроване за вр-
шење спољнотргов ниских послова могу 
употребити за повећање средстава за са-
мостално располагање и за исплаћиван^ 
премија — — — — — — — — 879 

576. Упутство о подношењу пријава за соци-
јално осигурање лица у привремен ом рад-
ном односу — — — — — — — — 879 

577. Решење о југословенским стандардима за 
в атр осталим материјал — — — — — 871 

Исправка Тажсене тарифе као саставног дела 
Закона о административном таксама — 371 

Издавач: Новинска установа „Службени чист ФНРЈ" Београд Кпа тепића Марка 9 Повит фах 226. 
— Директор п одговорни урелпшс Радован ^кановић Упипч Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


