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У К А З 

Нд основу чл. 74 тач. 6 Устала а у вези чл. 4 
тач. 9 За кода о Презадијуму Народне скупштине 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ про-
глашује Закон о кривичном поступку који су донели 
Савезно веће и Веће народа Народне скупштине 
ФНРЈ на својим седницама од 29 септембра 1948 го-
дине, а који гласи: * 

З А К О Н 

О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 

ГЛАВА I ' 

Опште одредбе 
Члан 1 

У кривичном поступку судови, јавно тужиоштво 
и иследни органи,'остварујући казнену политику др-
жаве изражену у кривичним законима Федеративна 
Народне Републике Југославије, откривају кривична 
дела и њихове учиниоце и остварују сврху кажња-
вања правилним изрицањем казне, односно правил-
ном применом васпитно-поправних и здразствеио-
заштитних мера. 

Ргди остваривања овог задатка Закон о кривич-
ном поступку прописује правила о (начину поступања 
суда, јавнбг тужиоштва и иследних органа у кри-
•вичним .предметима, одређује њихова права и ду-
жносту. међусобно и према грађанима који учествују 
у кривичном поступку, као и права и дужности тих 
грађана према суду, јавном тужиоштву и недељним 
органима. 

Овај закон прописује к .̂ жривљени има право 
да узме браниоца и у којим се случајевима бранилац 
мора поставити окривљеном. 

Члан 4 
Суд, јавни тужилац и иследни органи слободно 

оцењују доказе и нису везани ни за каква докази« 
правила у оцени да ли постоји извесна чињеница. 

Члан 5 
Кривични поступак води се на језицима народних 

република, аутономних покрајина и аутономних обла-
сти где се налази орган пред којим се води поступак. 

Окривљени који не зна језик на коме се води 
поступак може се служити својим језиком. Он има 
право пред судом да се упозна са целокупним мате-
ријалон и да прати рад суда преко преводиоца. 

Члан 6 
Кривични поступак пред судом покреће се по 

захтеву овлашћеног тужиоца. 
Овлашћени тужилац је јавни тужилац по делима 

за која се гони по службеној дужности, а приватни 
тужилац по делима за која се гони по приватној 
тужби. 

Овлашћени тужилац може одустати од свог зах-
тева за гоњење до завршетка главног претреса пред 
првостепен!«! судом. 

Члан 7 
Кад је гоњење за кривично дело зависно од 

предлога оштећеног, кривични поступак не може се 
покренути дсс оштећени не стави тај предлог. 

Члан 2 
Суд, јавни тужилац и иследни органи дужни су 

да истинито и потпуно утврде чињенице које су од 
важности за доношење законита одлуке. 

Они су дужни да са једнаком пажњом и бри-
жљивршћу испитају и утврде како околности које 
терете окривљеног, тако и околности које му служе 
за одбрану. 

Они су обавезни да се старају дз у теку по-
ступка незнање или неукост с к р и в е н о г не буде на 
штету права која су му законом утврђена. 

Члан 3 
Окривљеном припада право на одбрану. 
Дужност је суда, јавног тужиоца и иследних ор-

гана да окривљеном омогуће одбрану, а нарочито да 
му пруже могућност да се изјасни о чињеницама и 
доказима који га терете и да наведе све околности 
које ЅТу служе за одбрану. 

Члан 8 
У кривичном поступку судови суде у већу. 

г 
Већа среских судова састављена су од једног 

судије и двојице судија-поротника. 
Већа окружних судова кад суде у првом степену 

састављена су од једног судије и двојице судија-
поротника, а кад суде у другом степену од тројице 
судија. 

Већа врховних судова увек су састављена од 
тројице судија. 

Врховни судови одлучују и у општим седницама, 
које се састоје од претседник^ потпретседника и 
свих судија, а пуноважно решавају кад је присутно 
најмање две трећине свих судија. 

Члан 9 
При утврђивању кривичне одговорности, изри-

цању казне, примени васпИтно-поправних и здрав-

I 
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ствено-заштитних мера', као и уопште у доношењу 
одлука у кривичном поступку, судови су независни 
од.* -мх држеЕг'их органа и доносе одлуке на основу 
закона. 

Члан 10 
При утврђивању чињеница важних за одлуку суд 

оцењује доказе по правилу непосредно. 
Судије и еудије-поротници који учествују у1 су-

шењу м-о роју бити непрекидно на главном претресу. 
Ако се састав већа у току главног претреса измени, 
распи:.вл>; ње ће се поновити по прописима свог за-
копа. 

Члан 11 
Ма главном претресу пред судом расправља се 

усмено. 

Члан 12 
Но главном претресу пред судом расправља се 

Јавно, уколико суд по 'прописима овог закона не 
искључи јавност. 

Члан 13 
Грађанско-правна истраживања која проистичу из 

кривичног дела расправиће се у кривичном поступку, 
»»о се тиме с:е Си златко одуговлачио поступак. 

Члан 14 
Сви државни органи, друштвене организације, 

службена лица и грађани дужни су пружити помоћ 
судовима., јавном тужкоштву и и сл еди им органима 
у вршењу њихове службе, а нарочито у вези са от-
кривањем кривичних дело и проналажењем учини-
лаца. 

Члан 15 
Судови, јавни- тужиоци и неделни органи дужни 

су у кривичном поступку једри другима указивати 
правну помоћ. 

Члан 16 
Кад се у току поступка утврди да* је окривљени 

умро. орган пред којим се води поступак донеће 
решење о обустави поступка. 

Члан 17 
Предлози, пријаве,.правни лекови и друге изјаве 

•и саопштења у кривичном поступку подносе се пи-
смено или усмено на1 записник. 

Члан 18 
Поједини изрази употребљени у овом закону 

и ма ,:у ово значење: 
Окривљени је лице против кога се води пелене ње. 
Оптужени је лице против копа је подигнута оп-

тужница или је стављен оптужни предлог. 
Назив окривљени употребљава се у овом закону 

и као општа ознака за окривљеног и оптуженог. 
Осуђени је лице које је Правоснажном пресудом 

оглашено кривим. • 
Странка је тужилац и окривљени. • 
Тужилац је коко• јавни тужилац тако и ; приватни 

тужилац.. 
Оштећени је оно лице чије .'је м>а 'какво право 

кривичним делом-, повређено.-иди угрожене.--
Иследни органи- јесу иследници (јавног тужиоштва 

и органа унутрашњих послова, органи Управе др-
жавне безбедности, службена лица јавног тужиоштва 

и органа унутрашњих послова која руководилац 
установе овласти за вођење и слеђења? 

ГЛАВА II 

Надлежност судова 

' Члан 19 
У кривичним предметима редовно суде: срески 

суд. окружни суд, врховни суд 'аутономне покрајине, 
врховни суд народне републике и Врховни суд ФНРЈ. 

Ови судови суде у границама своје стварне и 
меане надлежности за- сва кривична- дела и свима 
лицима, ако законом није друкчије прописано. 

Члан 20 
Срески судови надлежни су: 
0 да у првом степену суде за кривична дела 

против живота, тела. здравља, слободе, части, имо-
вине приватних лица, јавног- морала, брака и поро-
дице. правосуђа; за кривична дела прављења и упо-
требе лажних мера, правдања и употребе лажних 
исправа, -осим јавних исправа, тестамената, меница, 
несено и хартија сд вредности; сд кривичних дела 
пре; из општ е на рс дне имовине и имовине задружних 
и других друштвених организација за дела за која 
је законом прописана казна лишења слободе е при-
нудним*' радом до десет година или нека друго казна 
осим е мр тс; е козле; за »ризична делат протовстајања 
народној власти, увреде и клевете у службеној ду-
жности, повреде туђих тајни и за друга кривична 
дела која посебни зе«они стављају у надлежност 
среских судова* 

2) да врше друге послове у кривичном поступку 
по овом закону или другим општим прописима. 

Члан 21 
Срески суд не може изрећи смртну казну. 
Ако је пред среским судом поступак у току за 

дело за које би се по оцени суда1 или јавног тужиоца 
могла изрећи смртна казна, суд ће уступити предмет 
из- пресуђење надлежном окружном суду. 

Члан 22 
Окружни судови надлежни су: 
1) да у-првом' степену суде за кривична дела 

против народа и државе, против службене дужности, 
против опште сигурности људи, имовине и јавног 
саобраћаја; за кривична дела прављен*) и употребе 
лажног новца, лажних јавних исправа, ^спомената.', 
меница, чекова и хартија од вредности; од кривичних 
дела против општеиародне имовине и имовине задру-
жних и других друштва'.их организација.! га дела за 
која је законом прописани казна лишења слободе 
е принудним радом већа од десет година или смртна 
казна, и за друга кривична дела која посебни закони 
стављају у надлежност окружних судова; 

2) да у другом степену одлучују по жалбама 
против одлука среских судова.; 

3) да врше друге послове у кривичном поступку 
ио овом закону или другим општим прописима. 

Члан 23 
Врховни суд народне републике и врховни суд 

аутономне покрајине надлежни су: 
- 1) да у првом степену сЈјде аа кривична дела 

која су им законом стављена у надлежност;-. • 
.... 2) „да у .другом, степену одлучују по жалбама 

,. против, ..одлука, ̂ кружних., дудова;. 
3) да врш$ друге послове у кривичном поступку 

по овом закону или другим општи*! прописима. 
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Члан 24 
врховни суд ФНРЈ надлежан је: 
1) да у првом Степену суди за кривична дела 

која су му законом стављена у надлежност; 
2) да врши друге послове у кривичном поступку 

по овом закону или другим општим прописима. 

Члан 25 
Врховни суд ФНРЈ зл- целу Федеративну Народну 

Републику Југославију а врховни суд народне репу-
блике и врховни суд аутономне -покрајине за своје 
подручје, могу затражити од сваког суда поједине 
кривичне предмете ради пресуђене. 

Предлог Врховном суду ФНРЈ о томе може под-
нети претседник топа суда или Јин ни тужилац ФНРЈ, 
врховном суду народне републике претседник тога 
суда или јавни тужилац народне републике, а врхов-
ном суду аутономне покрајине претседник тога суда 
ади јавни тужилац аутономне покрајине. 

Решење о овом предлогу доноси веће врховног 
суда. 

Млин 26 

За суђење је месно 'надлежан по правилу суд 
оног подручја у коме је кривично дело учињено. 

Јавни тужилац, може поднети оптужбу и суду 
подручја у коме окривљени има пребивалиште или 
боравиште или суду подручја у коме је окривљени 
Ухваћен, 

Приватни тужилац може поднета тужбу и суду 
подручја у коме окривљени има пребивалишта илћ 
боравиште. 

Члан 27 

За суђење о кривичним делима извршеним штам-
пом надлежан је суд оног подручја у коме је спис 
Штампан, а ако место штампања није познато или Ј? 
спис штампан у иностранству надлежан је суд оног 
подручја у коме се штампани спис растура. 

Ако је кривично дело учињено на домаћем броду 
или домаћем ваздухоплову у нашим водама, односно, 
8Штуку; између две луке односно ' пристаништа вазду" 
холодова, или на домаћем броду или на домаћем ваз-
духоплову изван граница Федеративне Народне Ре-
публике Југославије, за суђење је надлежан суд оног 
подручја у коме се налази матична лука тога брода 
односно пристаниште воздухоплова или у коме се 
налази она домаћа лука или пристаниште у којој се 
брод односно ваздухоплов заустави по учињеном 
кривичном делу. 

Члан 28 
Ако јс кривична дело учињено у иностранству, 

за суђење је надлежан домаћи суд оног подручја у 
НР ме окривљени има пребивалиште или боравиште 
Или у коме се ухвати или преда. 

Члан 29 

Ако се према претходним прописима не може 
одредити месна надлежност суда,' Врхввни суд ФНРЈ, 
на предлог Јавног тужиоца ФНРЈ, одредиће који ће 
суд бити надлежан. 

Члан <30 
Ако важни разлози захтевају да се за суђење 

одреди други суд, врховни суд народне републике, 
•Односно врховни суд аутономне покрајине може од-
редити други стварно надлежан суд на своме по-
дручју. 

Предлог о томе подноси претседник врховног 
суда народне републике, односно врховног суда ау-

тономне покрајине, јавни тужилац народне републике, 
односно јавни тужилац аутономне покрајине 

Члан 31 
Ако је једро исто лице окривљено за виша кри-

вичних дели па је за нека од тик дела надлежан 
нижи а за нека виши суд, за суђење је надлежан 
виши суд. 

Ако су 33' кривична дела надлежни судови исте 
врсте, надлежан је онај суд од њих коме се прво 
преда предмет ради суђења. 

Ако је оштећени истовремено учинио кривично 
дело према окривљеном, за суђење је надлежан суд 
који је надлежан за окривљеног, осим ико је за дело 
које је учинио .оштећени стварно надлежан виши суд. 

Суд који је надлежан за учиниоца кривичног 
дела надлежан је по правилу и за саучеснике, при-
криваче и јатаке. 

По свим овим делима спровешће се по правилу 
јединствен поступак и донети једна пресуда. 

Против решења из претходних ставов,а није до-
зволана жалба. 

Члан 32 
Суд који »је по претходном члану' надлежан за 

суђење може из важних разлога или из обзира цели-
сходноста наредити раздвајање- поступка, тако да се 
за поједина кривична дела или против појединих 
окривљених посебно суди пред надлежним судом. 

Решење о томе доноси суд то- саслушању јавног 
тужиоца!, изузев ако се ради о кривичним делима за 
која се гони по приватној тужби. 

Против овог решења није дозвољена жалба. 

Члан 33 
Кад је суд из правних или других резлога спре-

чен да поступа известиле о томе непосредно виши 
суд, који може по саслушању јавног тужиоца одре-
дити други стварно надлежан суд свога подручја. 

Против овог решења није дозволана жалба. 

... .... . • 34 ' 
Сваки суд је дужан да пази на своју стварну 

надлежност и чим примети да за суђење није стварно 
надлежни, прогласиће се ненадлежним и по предлогу 
тужиоца, упутиће предмет надлежном суду. Ако је 
виши суд уступио или вратио предмет нижем суду 
као стварно надлежном суду, таква одлука вишег 
суда је обавезна за нижи суд. 

Ако у току главног претреса суд установи да је 
за суђење надлежан нижи суд, неће предмет достав-
љати томе суду него ће сам спровести претрес и до-
нети одлуку о самој ствари. 

Против решења о надлежности није дозвољена 
жалба, 

ГЛАВА III 

Јавни тужилац 
Члан 35 

У кривичном поступку јавни тужилац је овла-
шћен: 

1) да се стара о правилном и брзом вођењу по-
ступка и о јединствено^ примени кривичног закон:; 

2) да покреће поступак, да води ислеђење и да 
предузима мере обезбеђења у, погледу кривичних 
дела за која се гони по службеној дужности; 

3)_да учествује у поступку по делим,а за која ге 
гони по приватној тужби, ако нађе да је то потребно 
ради заштите општег интереса или интереса лица 
која стоје под нарочитом заштитом државе; 

4) да у току ислегђења доноси решења о обустави 
И о прекиду поступка у погледу кривичних дела за 
која се гони по службеној дужности; 
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5) да подиже оптужбу и да је заступа на глав-
ном претресу; 

9) да изјављује жалбе против неправоснажних 
судских одлука; 

7) да предузима у поступку друге радње на које 
је овлашћен по овом закону и другим општим про-
писима. 

Члан 36 
Срески односно реонски јавни тужилац надле-

жан је да поступа у погледу кривичних дела зл чије 
је пресуђење надлежан срески суд. 

Јавни тужилац града, округа, области и ауто-
номне области надлежан, је да поступа у погледу 
кривичних дела за чије је пресуђење надлежан окру-
жни суд. 

Јавни тужилац аутономне покрајине надлежан је 
да поступа у погледу кривичних дела за чије је пре-
суђење надлежан врховни суд аутономне покрајине. 

Јавни тужилац народне републике надлежан је 
да поступа у погледу кривичних дела за чије је пре-
суђење надлежан врховни суд народне републике. 

Јавни тужилац ФНРЈ надлежан је да поступа у 
погледу кривичних дел;) за чије је пресуђење надле-
жан Врховни суд ФНРЈ. ѓ 

Члан 37 

Месна надлежност јавних тужилаца простире се 
на подручје за које су постављени. 

Кад је кривично дело учињено на разним по-
дручјима, или се не зна на коме је подручју учињено, 
или Л о је учињено на граници између разних по-
дручја, месно је надлежан јавни тужилац који први 
покрене поступак. 

Члан 38 
Кад постоји опасност од" одлагања, кривични по-

ступа« може покренути и предузима™ радње у по-
ступку и онај јпвни тужилац који није надлежан, али 
о томе мор*а обавестити надлежног јавног тужиоца1. 

Члан 39 
Виши јавни тужилац може непосредно вршити 

сва права која по овом закону припадају нижом 
јавном тужиоцу, а може и у току поступка вршити 
поједине радње из надлежности нижег јавног ту-
жиоца. Исто тако виши јавни тужилац може предмет 
из надлежности нижег јавног тужиоца уступити дру-
гом подређеном јавном тужиоцу. 

Виши јавни тужилац може укинути, изменити или 
обуставити од извршења решења и наредбе нижег 
јавног тужиоца. 

Члан 4-0 
Јавни тужилац предузима радње у кривичном 

поступку сам или преко иследних органа, уколико 
није прописано да извесне радње предузима само 
ј ени тужилац. 

ГЛАВА IV 

Предлог и приватна тужба 
Члан 41 

За кривична дела због којих се учинилац може 
гонити по предлогу оштећеног или по приватној 
тужби, предлог или тужба мора се поднети у року 
од три месеца од дана кад подносилац предлога или 
тужбе сазна ко је учинилац. 

Предлог се подноси надлежном јавном тужиоцу 
Иљи неледном Јну, » .приватна тужба "надлежном 
суду ' V 4 ' - ^ ^ 

Члан 42 
За малолетнике, лица која су потпуно лишена 

пословне способности и за правна лица предлог или 
тужбу подноси њихов заступник. 

Малолетник који је навршио 16 година може и 
сам поднети предлог или тужбу, 

Члан 43 
Ако оштећени или приватни тужилац умре пре 

него што је поднео предлог или тужбу или ако умре 
у току поступка а од предлога или тужбе није оду-
стао, прелази његово право на брачног друга, ње-
гову децу и родитеље. Ова лица могу у року од три 
месеца од смрти оштећеног или приватног тужиоца' 
поднети предлог или тужбу, односно дати изјаву да 
поступак продужују. Ако изјаву о продужењу' по-
ступка не поднесу у овоме року, поступак ће се обу-
ставити кад је у питању приватна тужба, .а кад је у 
питању предлог важи пропис члана 40 став 2 овог 
закона. 

Члан 44 
За кривично дело којим је оштећено више лица 

гоњење ће се отпочети ако предлог или тужбу под-
несе ма који оштећени 

Ако од предлога или тужбе одустане било који 
оштећени, гоњење ће се наставити по предлогу или 
тужби ма којег оштећеног * 

Члан 45 
Ако је предлог или приватна тужба поднета про-

тив Једног учиниоца, гоњење ће се отпочети против 
СР)-;-; учинилаца. 

Оду .-тенком пд предлога или од тужбе према 
једном од окривљених обуставља се поступак пфемз 
свима. 

Члан 46 
Оштећени може одустати од предлога до завр-

шетка главног претреса пред првостепени^ судом. 
Оду станком од предлога оштећени губи право да 
поново поднесе предлог. 

Кад оштећени одустане од предлога јавни тужи-
лац може продужити гоњење у року од осам дана 
од дању кад је обавештен о одустанку. Ако јавној 
тужилац у овом року не продужи гоњење, поступа« 
се обуставља. 

Члан 47 ' 
Приватни тужилац заступа тужбу на главном 

претресу. Он може од тужбе одустати до завршетку 
претреса и у том случају поступак се обуставља. 
О д у с т а н е м од тужбе приватни тужилац губи право 
на поновно подношење тужбе. 

Ако је у поступку по приватној Тужби учество-
вао јавни тужилац, његов одустанак бд учествовања 
Пе утиче на ток поступка. 

Члан 48 
Ако приватни тужилац не дође ца претрес, иако 

(е био уредно позван, сматраће се да јб бд тужбе 
одустао. 

Суд који је обуставио поступак допустиће реше-
њем повраћај V пређашње стање приватном тужиоцу 
Који из оправданих разлога није дошао на глави!* 
претрес, ако у року од три дана по Престанку узрока' 
због кога није доше« на претрес поднесе молбу за 
повраћај у пређашње стање-. 
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ГЛАВА V 

Бранилац 
Члан 49 

У МвтУЈЈку пред судом окривљени. може узети 
б ^ ј ш о ц а 6 Ц Обзира за које је дело оптужен. Бра-

оити адвокат, кога може заменити адво-
катски приправник. 

Члан 50 
Окривљени мора имати браниоца кад му суди у 

првом степену врховни суд аутономне покрајине, вр-
ховни суд народне републике и Врховни суд ФНРЈ. 

Окривљени мора имати браниоца и кад му суди 
у првом степену срески или окружни суд за тешка 
кривична дела, као и онда ако је окривљени мало-
летан, нем, глув или тешко болестан, а по оцени суда 
није у могућности др се сам брани. 

У случајевима обавезне одбране из претходних 
ставова претседник већа пре заказивања претреса 
известиле окривљеног да мора имати браниоца и 
одредиће му рок да узме браниоца Ако окривљени 
у одређеном року не извести суд да је узео бра-
ниоца, претседник већа одредиће му браниоца по 
службеној дужности. 

За браниоца се одређује по правилу један од 
адвоката који живи у месту суда Ако у месту суда 
нема довољно адвоката, за браниоца могу бити одре-
ђена и друга лица способна да окривљеном пруже 
©ЖЈћ у одбрани (адвокатски приправници, судски 
Прдбншн, приправници за судског правника и друга 
лица и§ правне струке). 

На место поставл^еног браниоца окривљени може 
себ$ узети другог браниоца. У том случају разрешиће 
се Достављени бранилац.. 

Члзн 51 
Кад окривљени премда свом имовинском стању не 

може Да подмири трошкове одбране, а одбрана није 
о б а в љ а , мо исе му претседник већа на ње'"ов захтев 
поставити браниоца (члан 50 став 4). 

У овом случају еко је бранилац адвокат одређује 
па' ајЈВОК&тска комора, а ако у месту суда не посто-
ја адвокатска комора, адвоката одређује претседник 
већа. 

Члан 52 
Постављени бранилац може само из оправданих 

Ш5Л0Ѓ31 дражити да буде разрешен. О томе решава 
» главног претреса претседник већа*, а на главном 

претресу веће. 

Члан 53 
Више окривљених могу имати заједничког бра-

ниоца ако то није у супротности са интересима њи-
хове одбране. 

Члан 54 
Бранилац има право да разматра списе у суду. 
Ако се оптужени налази у притвору или у истра-

жном затвору бранилац може са њим општити ли-
шено или усмено. 

. ГЛАВА VI 

Изузеће 
Члан 55 

Судија и судија-поротник изузеће се од вршења 
судијске дужности: 

1) кад је оштећен кривичним делом; 
2) кад је са окривљеним, тужиоцем, оштећеним 

1ЈЛИ браниоцем у-таквом сродству или односу да се 
Може сумњати у његову непристрасност; 

3) кад је у истом кривичном предмету био све-
док. вештак, иследник, тужилац, бранилац или за-
купник оштећеног односно приватног тужиоца; 

4) кад постоје друге околности које изазивају 
сумњу у његову непристрасност. 

Судија и судија-поротник изузеће се у поступку 
пред другостепеним судом ако су учествовали у из-
рицању^првостепене одлуке. 

Члан 56 
Судија и судија-поротник чим сазнају да постоји 

моји од разлога еа њихово изузеће дужни су о томе 
известити претседник суда, ,а претседник суда о 
разлозима за своје изузеће изв^стиће претседник 
непосредно вишег суда. 

Изузеће могу тражити и странке. Захтев за изу-
зеће странке подносе до почетка главно1" претреса, 
а ако су за разлог изузећа сазнале доцније, захтев 

?'односе одмах по сазнању, а најдаље до завршетка 
давног претреса. 

Судија и судија-поротник чије је изузеће у пи-
тању могу до решења о изузећу обављати само не-
одложне радње у поступку. 

Члан 57 
0 изузећу судија и судија-поротника одлучује 

претседник суда, а о изузећу претседник суда прет-
седник. непосредно вишег суда. 

Пре доношења решења о изузећу саслушаће се 
лице чије је изузеће у питању. 

Претседници врховних судова одлучују сами о 
свом изузећу. 

Против решења којим се изузеће усваја није 49* 
звољена ж>алба, а решење којим се изузеће оАбиЈз 
може се побијати само у жалби на пресуду. 

Члан 58 
Прописи о изузећу примењиваће се сходно и на 

јавне тужиоце, иследне органе, записничар и ве-
штаке. 

О изузећу јавног тужиоца одлучује непосредно 
виши јавни тужилац, а Јавни тужилац ФНРЈ и јавни 
тужиоци народних република одлучују сами о свом 
изузећу. 0 изузећу иследних органа одлучује надле-
жни јавни тужилац. О изузећу записничара и вештака 
одлучује претседник већа односно судија, 'јавни ту-
жилац или иследни орган. 

ГЛАВА VII 

Записници 
Члом 59 

О свакој радњи предузетој у току кривичног по-
ступка саставиће се записник истовремено кад се та 
радња врши, а ако то није могуће онда непосредно 
поеле топа. 

Записник пише записничар или лице које преду-
зима радњу у поступку. Записник код суда на глав-
ном претресу пише увек записничар. 

• Кад записник пише записничар, записник се са-
ставља на тај начин што лице које предузима радњу 
казује гласно записничару шта ће унети у записник. 

Ако је потребно у записник ће се дословно унети 
речи лица које се испитује 

Лицу које се испитује може се дозволити да само 
казује одговоре у записник. 

Члан 60 
У сваки записник уноси се: назив органа који 

обавља радњу, место, време и имена присутних лицо, 
са назначењем у коме својству присуствују, предмет 
по коме се.предузима, радња и битна садржина радње 
која се предузима., , . , , , , ,, ' 
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Код предузиман^ појединих радњи, као увиђаја, 
претресања стана или лица у записник ће се унети 
подаци који су важни е обзиром на природу такве 
радње (описи мере, величина предмета или трагова 
итд), а .ако су уједно направљене скице, цртежи, 
планови, фотограф и к и томе е дично, прикључиће се 
записнику. 

Члан 61 
Записник ће се испитаном лицу прочитати, а 

може му се дозволити да га и само прочита. Ово ће 
се назначити у записнику. 

Записник потписује испитано лице Ако се запи-
сник састоји од више страна/ испитано лице потписује 
сваку страну. 

На крају записника потписаће се тумач ако па Је 
било. као и присутни сведоци при претресању стена 
или лица. 

Неписменог потписаће лице које пише записник, 
а неписмени ће ставити отисак прста поред потписа. 

У случају одбијања да се потпише записник или 
да се стани отисак прста, навешће се у записнику 
разлог одбијања. 

Ако је било приговора у погледу садржине запи-
сника, навешће се у записнику и ти приговори. 

Записник на крају потписују лице које је обавило 
радњу и записничар. 

Ако се радња није могла обавити без прекида, у 
записнику ће се назначити да је настао прекид. 

Члан 62 
Записник се мора водити уредно. У записнику се 

не сме ништа избрисати, додати или мењати. Прецр-
тана места морају остати читка. 

Сва преиначена, исправке и додаци уносе се на 
крају записника. 

Члан 63 
У записнику о ГЛОБном претресу поред података 

из члана 60 овог закона назначиће се и: кривично 
дело по. коме се претрес води. ознака оптужнице 
односно оптужног предлога., да ли је претрес јаван 
или је јавност исклучена, да ли је оптужени у сло-
боди или је у притвору или у истражном затвору и 
други вежи и подани. 

Записник мора садржавати ток и главну садр-
жину претреса, све битне форме поступка које закон 
прописује а нарочито да ли су и који оптужени све-
доци и вештаци испитани и суочени, да ли је и какав 
увиђај извршен, какве су исправе и други'списи про-
читани, као и све и зјапе и предлоге странака у току 
претреса и одлуке које је е тим предлозима донео 
претседник већа или суд 

Искази оптужених, сведока и вештака који су 
већ испитани у ислеђењу уводе ле у записник само 
уколико садрже отету пањ! или додатке ранијим иска-
зима. 

Члан 64 
У записник о главном претресу унеће се и изрека 

(диспозитив) одлуке коју .је суд донео, у чијем је 
присуству одлука објављена, да ли су странке поу-
чене о правном леку и изјаве ако еу их дале. 

Записник потписују само претседник већа и запи-
сничар. 

Члан бб 
У ^ажнипш случајевима претседник већа може 

наредите да се поред записника в о м и ВтеНО/МФЖ? 
беМШќб »даја ке се превод Нј>икљ$чи<*и З д М М к у . 

Члан 66 
0 већању и глаоању саставиће се посебан запи-

сник. 
Записник о већању и гласању садржи ток гла-

сања и одлуку која је донета о предмету, а потпи-
сују га сви чланови већа и записничар. Овај запи-
сник се мора ставити у посебан омот. 

Одвојена мишљења прикључиће се записнику о 
већању и гласању, ако нису унета у сам записник-

ГЛАВА VIII 

Доношење, усмено саопштавање и доставља-
ње одлука, расматрање списа 

Члан 67 
У кривичном поступку одлуке се доносе у облику 

пресуде, решења и наредбе. 
Пресуде доноси само суд кад пресуђује, а ре-

шења и наредбе могу доносити и други органи који 
учествују у кривичном поступку. 

Члан 68 
Одлуке већа доносе се после већања и гласања. 

За сваку одлуку већа потребна је већина гласова 
Претседник већа руководи гласањем и гласа увек 

последњи. 
Ако се гласови поделе на више од два различиту 

мишљења већина се постиже раздвајањем питања и 
понављањем гласања. Ако се на ова ј н.ачин не по-
стигне већина онда ће се глас, најмање повољан фЈ 
окривљеног, рачунати као да је дат са гласом моји 
је од њена мање неповољан. 

Чланови већа не могу одбити да гласају о пита-
њима која поставља претседник већа'. 

Члан 69 
Прво се гласа о томе да ли је потребно допу-

нити поступак, као и о другим претходним питањима. 
Кад већина одлучи да! се решава о главној ства-

ри, сви чланови већа дужни су да гласају о главној 
ствари. 

При одлучивању о главној ствари прво ће се гла-
сат« о кривичној одговорности окривљеног. Кад с е о 
том питању постигне в е ћ и н у онда ће се гласати р 
казни, о васпитно-поправним или здравствено-заштит'-
тегм мерама, о трошковима кривичног поступка, 0 
грађанско-правним истраживањима и о осталим пи-
тањима о којима треба одлучити. 

Ако оптужени одговара за више кривичних дел? 
гласаће се о кривичној одговорности и кевни за сва-
ко поједино дело, а затим"о једној казни за сва дела. 

Члан 70 
Већање и гласање врши се у тајном заседању. 
У просторији у којој се врши већање и гласање 

могу бити присутни само чланови већа и записничар. 

Члан 71 
У кривичном поступку одлуке и удруга писмена 

саопштава ју се д а и н т е р ^ . ^ ^ д а ! ' . . ш ^ м а усменим 
објављивање^ ако су ' присутна, а доставља њем 5 
препису акб су отсутна. 

Усмено оарпшЈ^вање увек ће се назначити у з-а-
пис пи кф ИЛи на спису. 

Заинтересованом лицу на његов захтев издаће <& 
препис саопштене одлу'!*! бамо ц&џ Неге 
може да Остварује а&Кђ »воје Право. 

Ако има да МНМ ЧШИ1У' ШИЈУ М Ш ' 
иом слободе, б н а Ж м у Ж л Р ^ Ш п Ш 
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Члан 72 
Одлуке и друга писмена достављају се по пра-

в д у преко поште. Достављање се може вршити и 
преко месног народног одбора, пр€И5 службеника и 
непосредно у суду, у јавном тужииштву и код и ј е д -
ног органа. 

Члан 73 
Достављање се врши по правилу лично. 

I Кад се лице коме се писмено има доставити не 
затече у свом стану или месту где је запослено., пи-
смено ће се предати коме од његових одраслих уку-
ћана,. односно одраслом лицу које је код њега или 
на истом месту запослено или настојнику куће, на-
значују^! на доставници лице коме је писмено пре-
дато и однос тога лица према лицу коме је писмено 
требало доставити. 

Ако са утврди да је лице коме се писмено има 
доставити отсутно и да му се због топа достава не 
€оже на време извршити, вратиће се писмено уз на-
значење где се отсутни налази. 

Члан 74 
Кад се достава , има извршити браниоцу окрив-

л>енОГ, а окривљени имо више бранилаца, довољна 
је да се изврши једном од њих. 

Ако оштећени или приватни тужилац има заступ-
ник^- достава ће^се њему извршити, а ако их има 
више онда само једном од њих. ' 

Члан 75 
Потврду о извршеној достави (доставницу) пот-

писују достављач и прималац који назначује дан 
Пријема. 

Ако је прималац неписмен или није у стању да 
се потпише, достављач ће га потписати, назначити 
дан пријема и ставити напомену зашто је потписао 
примаоца. 

Ако прималац одбије да потпише доставници', 
до ставља ч ^ ј е то забележити на доставници и тиме 
се сматра да је достава извршена. 

Члан 76 
Кад лице коме се врши достава одбије да прими 

писмено, забележиће се на доставници дан, час и 
разлог одбијања пријема, ,а писмено ће се према 
•околностима случаја или оставити у стану, односно 
у месту где је оно запослено или вратити. Сматра се 
да је достава извршена у часу одбијања пријема. 

Члан 77 
Војним лицима и припадницима народне мили-

ције достављање се врши преко њихове команде. 
Са обраћеним службеницима сувоземног, речног, 

поморског и ваздухопловног саобраћаја достављање 
се врши преко њиховог непосредног старешине. 

Члан 78 
Јавном тужиоцу могу се достављачи одлуке и 

друга Писмена у изворнику, а по потреби заједно оа» 
списима. 

Члан 79 
Јавни тужилац може увек затражити од суда 

кривичне списе реди ра сматраш 5, 

Члан 80 
Свакоме ко. им;з оправдан интерес може суд до-

зволити ра е мат ра ње или преписивање појединих .кри- : 
вичних списа. 

Осматрање и ТЈ ранион® ање списа дозвољава прет-
седник већа кад је! 'поступак у' току, .а претседник 
суда кад је поступак завршен, 

ГЛАВА IX 

Рокови 

Члан 81 
Рокови предвиђени 'овим законом не .могу се про-

дужити осим кад то зак и изрично дозвола з а 

Члан 82 
Кад је изјава везана за рок, сматра се да је дата 

у року ако је пре него што рок истекне предата 
ономе који је овлашћен за њен пријем. 

Изјава се може упутити и преко поште, препо-
руче:-^« пошиљком, као и брзојави™ путем. Дан 
предаје пошти сматра се као дан предаје ономе који 
је овлашћен за њен пријем. 

Члан 8-3 
Рокови се рачунају на сате, дане и месеце. 
Сат или дан кад је достава или саопштење извр-

шено, односно у који пада догађај од када троа* 
рачунати трајање р.ока, не урачунава се у рок, већ 
се за почетак рока узима први наредни сат или даи 
У један дан узима се двадесет и четири сатз, а месец 
се рачуна по календарски времену. 

. Рокови одређени по месецима свршавају се про-
теком оног дама последњег месеца који по своме 
броју одговара дану којега је рок отпочео. Ако нема 
тога дана у последњем месецу рок се свршава, по-
следњег дана тогз месеца. 

Члан 84 
Ако последњи дан рока пада у који државни 

празник или у недељу или у дан кад се предаја 
државном органу не. може извршити из других раз-
лога, рок истиче протеком првог наредног радног 
дана. 

' Члан 85 
Окривљеном који пропусти рок за изјаву .жало« 

на пресуду може се из оправданих разлога допу-
стити повраћај у пређашње стање ради изјаве жалбе, 
ако у року од три дана после престанка, узрока због 
кога је -пропустио рок поднесе суду који је донео 
првостепену пресуду молбу за повраћај у пређашње 
стање и око истовремено са молбом преда и жалбу.. 

После протека три месеца од дана пропуштан?* 
не може се тражити повраћај у пређашње ста«*. 

О повраћају у пређашње стање одлучује суд 
који је надлежан да решава о жалби, по саслушању 
јавног тужиоца. Кад суд дозволи повраћај V пређа-
шње стање одлучиће истовремено и о жалби". 

Против одлуке суда о молби за повраћај у пре-
ђашње стање није дозвољена жз.тба.. 

Члан 86 
Молба за повраћај у пређашње стање по правилу 

не задржава извршење пресуде. 
Првостепени суд коме је предата молба зт по-

враћај у пређашње стање може према околностима 
наредити дз се са извршењем пресуде застане до 
одлуке по молби. 
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ГЛАВА X 

Трошкови кривичног поступка 
Члан 87 . 

Трошкови кривичног поступка су издаци учи-
њени поводом кривичног поступка од његовог по-
кретања до његовог завршетка!. 

Трошкови кривичног поступка обухватају: 
1) трошкове за сведоке, вештаке и тумаче као и 

трошкове увиђаја; 
2) издатке за довођење окривљеног; 
3) подвозне и путне трошкове службених лица; 
4) паушални износ; 
5) награду и нужне, издатке браниоца, а у по-

ступку који се води по приватној тужби нужне из-
датке приватног тужиоца као и награду и нужне 
издатке његовог заступника; 

6) нужне издатке оштећеног, награду и нужне 
издатке његовог заступника ако је такво заступање 
било потребно и ако је грађанско-прав но потражи-
вање у целости или делимично уважено. 

Паушални износ утврђује се у износу од 100—-
10,000 динара е обзиром на дуготрајност и сложеност 
поступка и имовно стање окривљеног. 

Трошкове од 1—3 држава исплаћује унапред, а 
наплаћује их доцније од лица која су дужна да их 
накнаде по прописима овог закона. У ту сврху орган 
који води кривични поступак дужан је све трошкове 
које држава унапред исплати уносити у попис који 
ће се приложити списима. 

Члан 86 
У свакој пресуди, као и у решењу којим се обу-

ставља кривични поступак, одлучиће се ко ће сно-
сити трошкове поступка и колико износе ти тро-
шкови. 

Ако недостају подаци о висини трошкова, одлука 
0 трошковима донеће се кад се ти подаци пр-нбаве. 
Посебно решење о трошковима донеће се увек кад 
се накнада трошкова налаже трећим лицима. 

као и нужне издатке и награду његовог браниоца, 
ако је поступак завршен пресудом којом се оптужени 
ослобођава од оптужбе или пресудом којом се оп-
тужба одбија или решењем о обустави поступка, изу-
зев кад се поступак обуставља услед смрти окрив-
љеног. Ако је поступак обустављен услед одустанка 
од тужбе, окривљени и приватни тужилац могу се 
поравнати у погледу њихових међусобних трошкова, 
али не и у погледу трошкова из члана 87 став 2 
тачка 1—3 овог закона. Ако има више приватних 
тужилаца сносиће сви трошкове солидарно уколико 
се према околностима не нареди друкчије. 

Оштећени који је одустао од предлога па услед 
тога буде обустављен поступак (члан 46 овог зако-
на), сносиће трошкове кривичног поступка и нужне 
издатке окривљеног за одбрану, уколико овај пије 
изјавио да ће их платити. 

Кад суд одбија оптужбу због ненадлежност«-, 
онда ће надлежни суд донети одлуку о трошковима. 

Члан 91 
Награду и трошкове браниоца и заступника при-

ватног тужиоца и оштећеног дужно је по правилу 
платити заступано лице. За окривљеног ова дужност 
постоји и кад му је бранилац био .постављен. Но ако 
би тиме било доведено у питање издржавање окрив-
љеног или лица која је обавезан да издржава, др-
жава ће'платити нужне'издатке браниоца, а награду 
само у случају ако је главни претрес трајао дуже 
од једног дана. 

Члан 92 
Бранилац и заступник који нису адвокати немају 

право на награду већ само на нужне издатке. 

Члан 93 
Од дужности плаћања трошкова који настану 

код суда другог степена одлучиће другостепени 
сходно претходним прописима. 

Члан 89 
Кад суд пресудом огласи оптуженог кривим, из-

рећи ће у пресуди да је да накнади трошкове 
кривичног поступка. 

Оптужени који је оптужен за више кривичних 
дела неће се осудити да накнади трошкове у погледу 
дела за која је ослобођен од оптужбе, уколико је те 
трошкове могуће издвојити од укупних трошкова. 

Кад је више оптужених оглашено кривим истом 
пресудом, суд ће одредити колики, ће део-трошкова 
сносити поједини оптужени, а ш о то није могуће 
одредити, осудиће све оптужене да трошкове сносе 
солидарно. Плаћање паушалног износа одредиће се 
за сваког оптуженог посебно. 

. С у д може ослободити оптуженог од дужности 
накнаде трошкова кривичног поступка ако би њихо-
вим плаћањем било доведено у питање издржавање 
;<Туженог или лица која је он# дуж>ан издржавати. 

Чла-н 90 
Кад се обустави кривични поступак или кад се 

донесе пресуда којом се оптужени ослобођава од 
оптужбе или којом се оптужба одбија, изрећи ће се 
у решењу односно пресуди да трошкове кривичног 
поступка из члана 87 став 2 тачка 1—3 овог закона 
сноси држава осим у случајевима предвиђеним у сле-
дећим ставовима. 

Лице које је свесно поднело ладену кривичну 
пријаву сносиће трошкове кривичног поступка и ну-
жне издатке окривљеног за одбрану. 

У поступку који се води по приватној тужби 
п р и в а т н а тужилац је дужан да накнади трошкове 
кривичног поступка и нужне издатке окривљеног 

Члан 94 
Против решења о трошковима заинтересоване 

лице може изјавити ж<албу. О жалби одлучује виши 
суд ако је решење донео суд. Ако је решење донео 
јавни тужилац о жалби одлучује виши јдвни тужи-
лац, а ако је решење донео »следни орган о жалби 
одлучује јавни тужилац. 

Против одлуке о трошковима у пресуди могу се 
жалити оптужени, тужилац и оштећени. 

Члан 95 
Владе народних република доносе прописе д ц-ан 

кнади трошкова сведоцима, вештацима и тумачима. 

ГЛАВА XI 

Грађанско-правна истраживања 
Члан 9Ѕ 

У кривичном поступку може оштећени оствари-
вши грађанско-пр'авна- истраживања која су настала 
услед извршења кривичног дела ако их пријави до 
почетка главног претреса. 

Ако је кривичним делом оштећена општонародна 
и задружна имовина или имовина друштвених орга-
низација, сматраће се да је захтев за грађансЈш-
правн.о потраживање стављен иако није пријављен. 

Член 97 
Грађанско-лравна истраживања могу се односити 

на повраћај Ствари, на накнаду штете и на поништај 
одређеног правног поста 
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Оштећени ће се обавестити о покретању кривич-
ног поступка ако поступак није покренут по њего-
вој пријави, е напоменом да може своја грађанско-
лравнз истраживања остваривати у кривичном по-
ступку. 

Јавни тужилац и иследни органи дужни су да 
прикупљају доказе ради утврђивања штете настале 
кривичним делом и пре него што је захтев за гра-
ђанско-правно потраживање пријављен. У случају 
оштећења општонародна и задружне имовине и 'имо-
вине друштвених организација!, јавни тужилац и 
иследни о р р н и предузеће мере да се то потражи-
вање и обезбеди. 

Члан 98 
Оштећени који је пријавио срађанско-правна по-

траживање дужан је да поднесе доказ о свом праву, 
а нарочито о висини штете. 

У току ислеђења прикупљаће се докази 9 гра-
ђанско-правним истраживањима, а на главном пре-
тресу суд ће извикати све што је потребно да би се 
утврдила њихова основаност, ако се тиме не би 
знатно одуговлачио поступак. 

Члан 99 
Суд ће у пресуди којом оптуженог оглашава кри-

вим за одређено кривично дело одлучити о граћан-
ско-правним потраживањима, ако подаци кривичног 
поступка пружају поуздан основ за њихово пресу-
ђење. У противном суд ће оштећеног упутити да 
своја грађанско-правна потраживање остварује у 
грађанској парници. Тако исто ће се поступити кад 
суд донесе пресуду којом се оптужени оолобођава 
од оптужбе или се оптужба одбија, к?о и кад суд, 
јавни тужилац или иследни орган обустави кривични 
поступак. 

Ако се грађанско-правно потраживање односи на 
накнаду штете, а подаци кривичног поступка не пру-
жају поуздан основ да се накнада у целости досуди, 
суд ће захтев оштећеног делимично усвојити, а за 
вишак тражене накнаде упутиће га из грађанску пар-
ницу. 

Кад суд на основу члана 90 став 2 овог закона 
досуди накнаду, оставиће п^аво надлежном држав-
ном органу, односно органу "задруге или друштвене 
организације, да може вишак накнаде остварива™ у 
грађанској парници. 

Члан 100 
Кад суд према подацима доказног поступка нађе 

* да се због кривице оптуженог мора сасвим или дели-
мично поништити неки правни посао, изрећи ће у 
пресуди поништај тог правног посла оа последицана 
које отуда проистичу, не дирајући у права трећих 
лица. 

Члан 101 
Против одлуке о грађанско-правним истражива-

њима која је садржана у пресуди, жалбу могу изја-
вити оптужени и јавни тужилац. 

Суд другог степена, при одлучивању з грзђан-
ско-правним истраживањима, може према подацима 
кривичног поступка одлучити о томе т се оштећени 
упути на грађанску парницу ради остварења својих 
истраживања. 

Члан 102 
Кад се тражи повраћај ствари које се налазе код 

оптуженог или код лица којима је он те ствари оста-
вио иа чување, суд ће у пресуди наредити да се те 
ствари врате оштећеном. 

Овако ће се поступити и кад оштећени није по-
ставио захтев за повраћај тих ствари. 

Ако ствар оштећеног не служи као доказ о кри-
вичној одговорности, може му се вратити у току 
^слеђења,. >а ако постоји спор о својини, ствар се 
може или задржати до правоснажне одлуке суда или 
са према околностима може предати на чување оште-
ћеном или другом лицу. 

У сваком случају ствар се може вратити оштеће-
ном ако је подложна квару, а ако је њено чување 
везано са трошковима, ствар ће се у записнику јрчно 
описати и од оштећеног узети обавеза да ће Је на 
позив донети. 

Члан КВ 
Ако је ствар која је одузета оштећеном по неком 

правном послу доспела у руке трећег лица које није 
учествовао у кривичном делу или ако се више оште-
ћених споре око те ствари, упутиће се оштећени на 
грађанску парницу. 

Члан 104 
По смрти оштећеног његова овлашћења у кри-

вичном поступку у погледу грађанско-правних по-
траживање прелазе на наследнике. 

Члан 105 
На основу прзвоснажне пресуде о грађанско-

правном истраживању може се тражити извршење 
по прописима извршног поступка. 

ГЛАВА ХП 

Ислеђење 
Опште одредбе о ислеђењу 

Члан 106 
За кривична дела за која се гони по службеној 

дужности кривични поступак настаје ислеђењем. 
Пред среским судом може јавни тужилац под-

нети .оптужни предлог и без спровођења ислеђења, 
ако има довољно података о кривичном делу и учи-
ниоцу, з у питању је лакше кривично дело. 

За кривична дела за која се гони пс приватној 
тужби кривични поступак настаје подношењем тужбе 
суду. 

Члан 107 
Циљ ^слеђења јесте, да се установи да ли је и 

које кривично дело учињено, ко је учинилац и по-
стоје ли претпоставке ЗЈ његово гоњење, као и да 
се прикупе потребни докази и установе чињенице 
које су од важности за утврђивање кривичне одго-
ворности и степена друштвене опасности дела и 
учиниоца. 

Члан 108 
Ислеђење је и извиђај и истрага. 
Ако је истрази претходио извиђај, иследке радње 

обављене у извиђају не морају се поновити. 

Члан 109 
За кривична дела за која се гони по службеној 

дужности извиђај спроводи јавни тужилац или недел-
ни орган, а истрагу јавни тужилац, иследник јавног 
тужиоца или овлашћени иследници Управе државне 
безбедности. Остали неледни органи могу спроводити 
истрагу само у случају ако их на то овласти јавни 
тужилац. 
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Надзор над. спр .вођењем ислеђења врши јавни 
тужилац, Током целог ислеђења он ИМ>Ј право да од 
иследног органа затражи списе ради ра сматрања, да* 
лаје упутства у коме ће се правцу кретати ['.слеђење, 
у чему оно треба да се допуни и које мере обезбе-
ђења1 треба предузети. Упутства јавног -тужиоца су 
обавезна за иследни орган. 

Јавни тужилац може укинути, изменити или обу-
ставити од извршења сваку одлуку иследног органа. 

Резултати ислеђења могу се објављивати само 
по дозволи јавног тужиоца. По кривичним делима« за 
кс^а се гони по приватној тужби ислеђење спроводи 
суд ако је то потребно. 

Члан ПО 
У току -ислеђења окривљени може присуствовали 

сви^1 иследним радњама, осим испитивању сведока и 
испитивању саокривљених. 

' Члан 111 
Јавни тужилац и иследни органи обављају ислед-

не радње на своме подручју. За радње које треба да 
предузму изван свог подручја обратиће се надле-
жном јавном тужиоцу ..односно надлежном иследном 
органу. 

Јавни тужилац м ис-ледни органи могу предузети 
иследне радње и ван свог подручја ако то интерес' 
ислеђења захтева. У овом случају они су дужни да 
•о томе обавесте јавног тужиоца на чијем подручју 
треба да се обаве иследне радње. 

Ако такву радњу предузима јавни тужилац, оба-
вестиће о томе и јавног тужиоца коме је непосредно 
подређен. 

Члан 112 
Ислеђење ће се решењем обуставити'. 
]) ако V делу које се ставља на терет окривље-

ном нема обележја кривичног дела; 
2) ако пема кривичне одговорности; 
3) око нема довољно доказа о кривичној одго-

ворности окривљеног; 
4) 'ако је наступила застарелост кривичног гоње-

на или је дело обухваћено амнестијом или гоњењу 
стоје ил путу какве процесне сметње; 

5) ако је окривљени по учињеном кривичном 
делу об.'.-лео сд каквог трајног душевног обољења-; 

6) а: о окривљени умре, изузев случаја да се по-
ступак понатака у његову корист. 

Кад је и ступак обустављен због недостатка 
предлога оштећеног или што није било довољно 
дока.-а кривичној одговорности окривљеног, посту-
пак се може наставити чим се стази предлог, одно-
сно чим се сазна на- нове околности, ако није проте-
као рск за подношење предлога, односно ако није 
п о с т у п и з а с т а р е н о с т кривичног гоњења. 

Члан ИЗ 
Ислсђење ће се решењем прекинути: 
1) ако је учинилац кривичног дела непознат; 
2) ако је код окривљеног наступило привремено 

душевно обољење или' привремена душевна ттореме-
Кеност. 

Лк I ао не нип, боравиште окривљеног е {слеђење 
се мако прекинути. 

Пре пего што се ислеђење прекине, прикупиће се 
"сви.докази, о кривичном делу и .кривичној одговор-
ности .-окривљеног '-до којих се може доћи. Прекинуто 
»слеђење .може се наставити кад пр ест еиу сметње 
које су ,изазвале.,прекид, уколико није наступила за-
стареност кривичног гоњења. . ; , 

Против решења о прекиду ислеђења није дозво-
љена жалба. 

Члан 114 
Јавни тужилац и и следни органи могу по прет-

ходној опомени казнити новчаном казном до две 
хиљаде динара лице које својим понашањем омета 
иследие радње, или ремети ред, а могу га и удаљити. 

Против решења а казни није дозвољена жалба, 
али орган који је изрекао казну може сам опозвати 
решење. 

Члан И Ј 
Окривљени, оштећени, сведоци, веш а ци, тумачи, 

јемци и друга лица која учествују у поступку могу 
поднети приговор јавном тужиоцу на поступак и ј е д -
ног органа. 

Приговор се подноси- непосредно јасном тужиоцу 
или преко иследног органа који соди ислеђење. 

На поступак јавног тужиоца може се под истим 
условима поднети приговор вишем јавном тужиоцу. 

Члан Иб 
Против решења! јавног тужиоца и иследног ор-

гана окривљени може изјавити жалбу увек кад у 
овом закону није изрично предвиђено да жалба није 
дозвољена. 

Под истим о г р а н и ч е н а и друга заинтересована-
лина могу изјавити жалбу против решења јавног 
тужиоца и иследног органа кад су тем. решењем по-
вређена њихова права. 

Жалба на решење изјављује се Јавном тужиоцу 
кад је решење донео иследни орган, а вишем јавном 
тужиоцу кад јс решење донео јавни тужилац. Жалба 
се подноси оном органу који је донео решење у року 
од три дана од дана усменог саопштења решења, а 
ако усменог саопштења није било, од дана кад је 
решење достављено. 

Решавајући о жалби јавни тужилац може решење 
укинути, преиначити или потврдити. 

Повод за покретање ислеђења 

Члан 117 
Повод је за покретање ислеђења пријава држав-

ног с-ргана, службеног лица, друштвених организа-
ција и грађана; изјава самог учиниоца да је извршио 
кривично дело; непосредно опажање или сазнање 
јавног тужиоца или иследног органа. 

Члан 118 
За кривична1 дела за која се гони по службеној 

дужности пријава се подноси јавном тужиоцу или 
иследном органу. Ако је пријава, упућена суду или 
другом државном органу, они ће је без одлагања 
доставити надлежном јавном тужиоцу. 

Члан 119 
Службена лица као-и сви грађани дужни су при-

јавити јавном тужиоцу или иследном органу свако 
кривично дело за које се гони по службеној дужно-
сти чим за њега сазнају. 

Члан 120 
Поред нследних органа сва службена лица у -от-

сецима и одељењима унутрашњих послова извршних 
одбора среских, градских (реонских) народних од-
бора дужни су* чим сазнају за-кривично дело . одмах 
Обавестити- јавно!'-тужиоца-или иследни орган, а до 
његовог- доласка --треба да предузму све што је. по-
требно да се сачувају трагови кривичног дела и да 
се познати учинилац кривичног дела не сакрије или 
не побегне. 
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Члан 121 
Ако пријава не садржи довољна података да бџ 

се могло покренути иелеђење, извршиће се претходно 
обавештавање ради провере примљених или прикуп-
љања нових података. 

У претходном обавештавању неће ов предузи-
ма™ никакве иследне радње, осим у случају неодло-
жне потребе. 

Члан 122 
Јавни тужилац или иследни орган одбриК-е ре-

шењем кривичну пријаву ©ко према" чињеницама из-
ложеним у њој или према спроведеним претходним 
'6'бавештењима постоји који од основа за обуставу 
»слеђења из члана И2 став 1 тач. 1, 2, 4—6 овог з.а-
-бона. Решење о одбацивању кривичне пријаве доста-
виће се оштећеном ако Је он поднео пријаву Против 
Овог решења није дозвољена жалба. 

Ако је пријаву одбацио »следни орган, обаве-
стиће о томе јавног тужиоца. 

Ако се пријава не одбаци, јавни тужилац рдно-

Шследни орган покренуће извиђаче Дли ће јавни 
ац отворити истрагу. 

Извиђај 
Члан 123 

Извиђај се покреће кад постоји основана сумња 
да је кривично дело учињено', без обзира да ли • је 
учинилац познат. 

Кад су у питању лакша кривична дела ислеђење 
се завршава извиђајем. 

Члан 124 
Извиђај се покреће наредбом јавног тужиоца или 

иоледног органа. 
Наредба о покретању извиђа ја доноси се пи-

смено и садржи: број, датум и место доношења На-
редбе, породично и рођено име окривљеног м о је 
познат, опис кривичног дела, назначење органа или 
службеника коме се извиђај поверава и потпис слу-
жбеника који је наредбу донео^. 

Ако је наредбу о покретачу из виђа ја донео 
нел еди и ертан доставиће је ' ј авном тужиоцу. 

Члан 125 
Ј&рни тужилац односно иследни орган обуставиће 

решењем извиђај ако постоје околности из члана 112 
Овог закона. Ако је решење о обустави извиђача 
донео наредни орган доставиће га јавном тужиоцу. 

Решење о обустави извиђаја доставља се окрив-
љеном и оштећеном који је поднео пријаву или је 
пријавио грађанско-правно потраживање. Против 
двог решења није дозвољена жалба. 

Члан 126 

Кад не постоје услови за отварање истраге (члан 
Ш овог закона), а у извиђају је сакупљено довољно 
доказа о кривичној одговорности одређеног лица, 
јавни тужилац, односно иследни орган, обавестиће о 
томе окривљеног и питаће га да. ли има предлога за 
допуну и з в и ђ а ј , а може му дозволити и расматрање 
списа. Ако окривљени изнесе .важне, а јонг неисле-
ђене чињенице, оне ће се поделити. 

Члан 127 

По завршеном извиђају мел еди и орган доставља 
сав иследни материјал јавном тужиоцу . 

Ако јавни тужилац установи да извиђај није 
потпун, вратиће списе истом или другом иследном 
органу ради допуне, са упутством о томе које чиње-
нице и околности треба иследити односно доследити. 
Јавни тужилац може и сам извршити допуну изви-
дија. 

Ако јавни тужилац н? основу доказног матери-
јала установи да је у извиђају сакупљено довољно 
доказа' 0 кривичној одговорности окривљеног, упу-
тиће списе суду са оптужницом односно оптужили 
предлогом ради пресуђење. 

Истрага 

Члан 128 
Истрага се може отворити само против одређе-

ног лица кад постоји основана сумира да је оно извр-
шило тешко кривично дело. 

.Истрага са мора. отворити кад постоли основана 
сумња да је Одређено л^це извршило кривично дело 
абог кога Се може изрећи смртна казна. 

Члан 129 
Истрага се отвара решењем јавног тужиоца. 
Кад иследни орган нађе да је потребно отварање 

истраге, ставиће предлог о томе јавном тужиоцу. 
Решење о отварању истраге садржи: број, дапгум 

и место доношења решења, породично и рођено име* 
окривљеног са личним подацима, опис кривичног 
дела, законски назив кривичног дела (правна квали-
фикација!), разлоге за отварање истраге, назначење 
органа или службеника који ће спровести истрагу и 
потпис јавног тужиоца. 

Против решења 0 отварању истраге није дозво-
љена жалба. 

Члан 130 
Прописи члана 126, 126 и 127 овог закона сходно 

ће се примењивати и у истрази. 

ГЛАВА ХШ 

Мере за обезбеђење присуства окривљеног. 

Заједничке одредбе 
Члан 131 

Мере за обезбеђење присуства окривљеног у кри-
вичном поступку јесу ове: 

1) довођење; 
2) обећање окривљеног да неће напустити бора-

виште; 
3) јемство; 
4) притвор; 
5) истражни затвор. 

Члан 132 
При оцењивању која ће се мера обезбеђења при-

менити. поред посебних услова прописаних код по-
јединих мера, треба читати нарочито у виду тежину 
кривичног дела, основаност сумње да је окривљени 
учинилац кривичног дела, његово стање здравља, за-
нимање и породичне прилике 

Члан 133 
Јавни тужилац, иследни органи Iум суд дужни су 

и без предлога окривљеног укинути' меру обезбеђења 
кад престану разлози због којих је била одређена, 
односно заменити је другом мером обезбеђења 

Довођење 
Члан 134 

Наредба да се окривљени доведе издаће се: 
1) ако постоји који од законских основа за при-

твор или истражни затвор (члан 140 и 143 овог за-
кона); 

2) ако уредно позвани окривљени не дође а свој 
изостанак не оправда} 
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3) ако постоји вероватноћа да се окривљени по-
зиву неће одазвати; 

Члан 135 
Наредбу за довођење издаје иследни орган, јавни 

тужилац или суд. 
Наредба за довођење издаје се писмено. Наредба 

садржи: породично и рођено име окривљеног и кри-
вично дело но коме се води поступак. 

У нарочито хитним случајевима може се извр-
шити довођење и без писмене наредбе. 

Лице коме Је поверено довођење саопштава на-
редбу окривљеном и позив® га да е њим но-ђе. Ако 
окривљени то одбије до вец] Ке се принудно. 

У погледу војних лица и припадника народне 
милиције неће се издавати наредба за довођење него 
ће се умолити њихова надлежна команда да окрив-
љеног доведе. 

Обећање окривљеног да неће напустити боравиште 
Чла« 136 

Мелодии орган, јавни тужилац или суд може 
одредити да окривљени да обавезу да неће без ње-
говог одобрења напустити своје боравиште и да се 
неће крити. Дато обећање унеће се у записник. 

Приликом давања ове обавезе, окривљеном ће се 
.скренути пажња да се против њега може наредиш 
притвор односно истражни затвср ако ову обавезу 
прекрши. 

Јемство 

Члан 137 

Ако би се окривљени имао ставити или је већ 
стављен у притвор или истражни затвор због бојазни 
да ће побећи, може се оставити у слободи односно 
може се. пустити на слободу ако он лично или ко 
други за њега пружи јемство да до краја кривичног 
поступка неће побећи, а окривљени да обавезу да 
без одобрења неће напустити своје боравиште и да 
се неће крити. 

У случају обавезног притвора или истражног за-
твора није дозвољено јемство. 

Члан 138 

Јемство одређује нел едни орган, јавни тужилац 
или суд е обзиром на последице кривичног дела, на 
личне и породичне прилике окривљеног као и на 
имовинско стање оно1-.? који даје јемство. 

Јемство се састоји у гарантији једног ГАЛ и више 
грађана да окривљени неће побећи, у полагању го-
товог новца, или предметима од вредности или у 
давању хипотеке на непокретност. 

Ако окривљени побегне вредност дата као Ј е м -
ство припада држави 

Члан 1 ЗУ , 

И поред датог јемства окривљени ће се ст, вити 
у притвор односно у» истражни затвор ако се спрема 
за бегство, ако на уредан позив не дође а изостанак 
не оправда, или ако се појави кој« од других закон-
ских основа због којих се има наредити притвор 
односно истражни затвор. 

Ако се окривљени стави у притвор или у истра-
жни затвор јемство се укида а положени износ, од-
носно предмети од вредности враћају, односно хипо-
тека скида. 

Овако ће се поступити и кад се кривични посту-
пак правоснажно доврши решењем о обустави по-
ступка или пресудом. 

Ако је у пресуди изречена казна поправног рада, 
лишења слободе или лишења слободе е принудним 

радом, јемство се укида тек кг започне издржа-
вање казне. 

Притвор 
Члан 140 

Притвор се може наредити кад постоје основи 
сумње да је одређено лице извршило кривично дело, 
под условом: 

0 ако је на самом делу затечено; 
2) ако се крије или нема сталног боравишта или 

му је боравиште непознато или нема потребних 
поправа или су направе сумњиве или амо постоје 
други важни разлози због којих се сумња да ће 
побећи; 

3) ако постоји основана бојазан да ће ислеђење 
осујетити или отежати; 

4) ако особите околности оправдавају бојазан да 
ће поновити кривично дело или да ће извршити поку-
шано или припремано кривично дело или да ће учи-
нити кривично дело којим прети. 

Притвор ће се увек наредити кад је пс посебп м 
закону за поједино кривично дело обавезан притвор. 

Лице затечено на извршењу кривичног дела може 
свако ухватити. Ухваћено лице мора се одмах пре-
дати иследном органу односно органу народне ми-
лин" је. 

Члан 141 
Притвор наређује иследни орган или јавни тужи-

лац писменом наредбом. 
Притворено лице мора бити одмах саслушано, а 

најдаље у року од 24 часа. Ако је у истој ствари 
притворено више лица, овај се рок може продужити 
на три дана. 

Притворено лице ће се по саслушању рдмах пу-
стити на слободу ако нема законских основа да се 
задржи.у притвору. 

Члан 142 
На основу наредбе о притвору притворено лице 

може се задржати у притвору највише три дана. 
Притвор се може продужити решењем јавног тужио-
ца највише за три месеца рачунајући од дана кад је 
окривљени стављен у притвор. Јавни тужилац на-
родне републике односно јавни тужилац аутономне 
покрајине може ова ј рок продужити још ?а два ме-
сена, а по одобрењу Јавног тужиоца ФНРЈ овај се 
рок из нарочито важних разлога може продужаваш 
дал^е за свака два месеца. 

Ако се предмет налази у поступку пред судом 
притвор може трајати до завршетка поступка. Ако 
се предмет одлуком припремне седнице врати јавном 
тужиоцу на доелеђење, притвор може трајати још 
два месеца пе рачунајући ту време проведено у при-
твору пре упућивања предмета суду. • 

У току поступка пред судом суд може решењем 
укинути притвор ако постоје за то оправдани раз-
лози. Жалба јавног тужиоца задржава решење од 
извршења. 

Истражни затвор 

Члан 143 
Истражни затвор може се одредити кад је оувд -̂

рена истрага и ако постоји који од услова и§ ч^ана 
140 став 1 тачка 2—4 ов'ог закон«. 

Истражни затвор мора се одредити кад је истрага 
обавезне! Силан 128 етев 2 свог з- .кон?). 

Чл ;н :••:: 
Ако је окривљени • Сдб у сл е'.оди, па у току 

истраге буде ста! сл у »сараж::и затвор, решење о 
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томе донеле се у року од три дана од затварања 
Окривљеног. 

Решење којим се у току ислеђења наређује или 
укида истражни затвор доноси јавни тужилац. 

•Кад истрагу спроводи иследни орган, а појави се 
потреба да се нареди истражни затвор, иследни орган 
пе о томе ставити предлог јавном тужиоцу. 

Кад се у поступку пред судом појави потреба 
да се оптужени који је у слободи стави у ис|{Уабкни 
затвор, решење о истражном затвору доноси суд. 

Члан 145 
У погледу тра јања истражног затвора и његовог 

укидања врбди пропис члана 142 овог закона. 
Ако Је истражном затвору претходио притвор, 

време проведено у притвору урачунава се у рок 
трајања Истражног затвора. 

ГЛАВА XIV 

Иследне радње 
Претресање стана и лица. Одузимање предмета. 

Поступак са сумњиѕим стварима. 

Члан 146 

Претресање стана и осталих просторија окрив-
љеног или другог лица може се предузети кад се 
б ^ к у ј е да ће се окривљени претресањем ухватити 
или Да ће се пронаћи трагови кривичног дела или да 
пе се пронаћи 'предмети важни за иелеђење. 

Претресање лица може се предузети кад се оче-
кује Да ће се његовим претресањем пронаћи пред-
мети важни за ислеђење. 

Члан 147 

Претресање наређује јавни тужилац или иследни 
орган писменом наредбом. Претресање врше они 
С&миили службена лица која на то они овласте или 
По њ и х о в о ^ налогу припадници народне милиције. 

Кад постоји опасност да ће гоњено лице побећи 
или да ће се прикрити трагови кривичног дела ако 
Ш се чекало на ,доношење наредбе надлежног органа, 
наредбу о претресању могу донети и припадници 
народне милиције. Они су дужни да одмах по извр-
шеном претресању о томе обавесте јавног тужиоца 
односно иследни орган. 

Наредба о претресању уручује се пре почетка 
претресања 'лицу код кога ће се или на коме ће се 
претресање извршити. Претходно уручивање наредбе 
може изостати, ако се претпоставља оружани отпор 
или ако је нужно да се претресање изврши изненада. 
У овом случају наредба о претресању уручиће се по 
извршеном претресању. Овако ће Се поступити и у 
случајевима који не трпе одлагање, а нарочито кад 
неко. зове за помоћ или кад постоји наређење да се 
извесно лице притвори или доведе или кад је по-
требно да се ухвати одбегли осуђени. 

Члан 148 
Пре претресања позваће се лице код кога се 

претресање има извршити да добровољно изда лице 
| л и предмете који се траже. Ако ова ј захтев остзне 
безуспешан приступиће се претресању. 

Ако је одлагање претресања везано са опасно-
шћу, као и у случају претресања у јавним простори-
јама, -претресању се може одмах приступити и без 
позивања на издавање лица или предмета. 

Члан 149 
Претресање се врши дању, а само у хитним слу-

чајевима ноћу. 

А^о је претресање започето дању, може се наста-
вити ноћу 

Члан 150 
ј1 Држалац стана и других просторија позваће се 

да присуствују претресању, а ако ј« бк отсутен по-
зваће се неко од одраслих укућана или суседа. 

Закључане просторије и намештај отвориће се 
силом само ако њихов држалац није присутан или 
неће добровољно да их отвори. 

Претресању стана или лица присуствују два пу-
нолетна грађанина као сведоци. 

Кад се претресање врши у државним надле-
штвима, установама или предузећима, позваће се њи-
хов старешина односно његов заменик да прису-
ствува претресању. 

Претресање у војној згради обавиће, се по одо-
брењу надлежног водног старешине 

О сваком претресању стана или лица саставиће 
се записник који потписују лице код кога се* или на 
коме се врши претресање и лица чије је присуство 
обавезно. Приликом вршења претресања одузеће се 
само они предмети и документа који имају везу са 
сврхом претресања у поједином случају. У записник 
ће се унети и тачно означити предмети ко ји се оду-
зимају, а то ће се унети и у потврду која сб има 
издати лицу коме су предмети одузети. 

Члан 151 

Ако се приликом претресања стана или лица нађу 
предмети који нема ју везе са кривичним делом ради 
кога ј е претресање наређено, али указу ју на д р у г о 
кривично дело. одузеће се и ти предмети, ® о томе 
ће се одмах известити јавни тужилац односно с л е д -
ни орган ради покретања кривичног "поступка. 

Члин 152 
Предмети који су намењени или употребљени за 

зршење кривичног дела могу се одузети. 
Предмети који могу .служити као доказ могу се 

привремено одузети. 

Ко држи предмете наведене у претходним ста-
вовима дужан је да их преда на захтев иследног 
органа; .јавног тужиоца или суда. 

Члан 153 
Ако је потребно за ислеђење јавни тужилац или 

иследни орган може захтевати да поштанске, брзо-
јавне или друге саобраћајне установе задрже писма, 
брзојаву и друге пошиљке које су упућене окривље-
ном или које он одашиље. 

Задржане пошиљке одузеће се на захтев јавног 
тужиоца или иследног органа, који ће старешини 
установе потврдити њихов пријем. 

Ако не би било од штете по ислеђење може се 
садржа ј пошиљке саопштити окривљеном односно 
лицу коме је пошиљка упућена, а може му се по-
шиљка и предати. 

Члан 154 

Нађе ли се код окривљеног туђа ствар, а не зна 
се чија је, орган који води ислеђење описаће ту 
ствар и опис објавити на табли месног (градског) 
народног одбора на чијем подручју окривљени живи 
односно на чијем је подручју кривично дело учи-
њено. 

Ако је ствар подложна квару или је њено чување 
скопчано оа трошковима^ сѓваѓ с^ продати и 
вац предати на чување надлежном државном новча-
ном заводу. 
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Члан 155 
Ако се у року од године дана нико не јави за 

ствар или за новац добијен од продаје ствари, до-
неће се решење да се ствар или новац преда држави. 

Испитивање окривљеног 
Члан 156 

Окривљени се позива по правилу ^остављањем 
писменог позива К О Ј И садржи: назив органа од кога 
позив потиче породично и рођено име окривљеног, 
предмет испитивања, тачно место где окривљени има 
доћи, као и дан и сат кад има доћи и упозорење 
да ће у случају недоласка бити принудно доведен. 

Окривљени се може позвати и. на други целисхо-
дан начин кад тс потреба захтева. Ако се окривљени 
намази у притвору или истражном затвору позваће 
се преко управе затвора. 

Ако окривљени није у стању да се одазове по-
зиву због болести или друге неотклоњиве препреке, 
може се испитати у месту где се налази. 

Члан 157 
Приликом испитивања има се поштовати личност 

окривљеног. 
Према окривљеном не сме се употребити сила, 

претња, обмана или сличне мере да би се дошло до 
његове изјаве или признања. 

Члан 158 
Кад ес окривљени први пут испитује, питаће се 

за све податке који осветљава ју његову личност, 
посебно за породично и рођено име, надимак >ако га 
има, за породично и рођено име родитеља, девојачко 
породично име матере, где је рођен, где живи. даи, 
месец и годину рођења, које је народности и чији Је 
држављанин, чиме се занима, какве су му породичне 
прилике, да ли је писмен, какве је школе свршио, 
да лог је, где и кад служио војску, каквог је имовног 
стања, да ли је, кад и зашто осуђиван, да ли је под 
ислеђењем за које друго кривично дело, а ако је 
малолетан ко му је законски заступник. 

За овим ће се окривљеном саопштити зашто се 
окривљује И питаће се шта има да наведе у своју 
одбрану. 

Окривљени се испитује усмено. При испитивању 
окривљеном се може допустити да се користи својим 
забелешкама. 

Приликом испитивања треба окривљеном омо-
гућити да сб изјасни о свим околностима к д а га 
т е р е т е и да изнеле све чињенице које му служе за 
одо рану. 

После овога окривљеном ће се постављати поје-
дина питања да би се попуниле празнине или укло-
ниле противречности и нејасности у његовом из-
лагању. 

Члан 169 
Окривљеном треба постављати питања јасно, раз-

говетно и одрађено тако да их може потпуно разу-
мети. Питања нарочито не смеју полазити од претпо-
ставке да је окривљени признао дело, кад није при-
знао. Исто тако не смеју се постављати ни питања у 
којима је већ садржано упутство како на њих треба 
о т в о р и т и . 

Ако ле каснији искази окривљеног разликују од 
ранијих, к ^шдиитп ако окривљени опозове бвојр 
признање, поЗшпе & Џ ЈМ^Ш1 ЛШпка № 
лечити* Изјава одноѓнб огтозЖпћа признања. 

Члан 360 
Окривљени може бити суочен са сведоком иди 

саучеснике^ а^о Се њихови искази не слажу у по-
гледу важних чињеница. 

Истовремено се могу суочити само два лида. Су-
очени ће се о свакој појединој околности, поводом 
које се њихови искази међусобно не слажу, понаособ 
испитати и њихов одговор унети у записник. 

^ Члан 161 
Исказ окривљеног уноси се у записник у облику 

приповедануа тако што ће се забележити његови од-
говори, а само кад је то потребно и постављена пи-* 
тања. 

Окривљеном се може допустити да свој исказ 
сам напише или га сам казује у записник. 

Члан 162 
Ако окривљени не зна језик на коме се води по-

ступак, његово ће се испитивање обавити преко ту-
мача. 

Ако је окривљени глув, постављаће му се пи-
тања писмено, а ако је нем позвале се да писмено 
одговори. Кад се испитивање не може обавити на 
овај мамин позваће се тумач који се са окривљеним 
може споразумем. 

Ако тумач раније није заклет, положиће заклетву 
да ће верно пренети питања која се окривљеном упу-
ћују и изјаве окривљеног. 

Члан 163 
Признање окривљеног не ослобођава јавног ту-

жиоца односно иследног органа од дужности дѓ при-
купља друге доказе и податке. 

Испитивање сведока 
Члан 164 

Свако је дужан да се одазове позиву за сведо-
чење и д а саопшти шта Му је познато о кривичном 
делу и учиниоцу или о околностима коЈе су вагине 
за кривично поступање. 

На може се испитати као сведок: 
1) лице које би повредило државну тајну свои™ 

исказом, осим ако Ра надлежни орган пе ослбшрш 
чувања тајне; 

2) бранилац окривљеног о ономе што му је окрив-
љени поверио као Свом браниоцу. 

Члан "165 
Ослобођени су од дужности сведочења 

брачни друг Окривљеног; 
2) сродници окривљеног Пр крви у усходној илу 

нисходној правој линији, а у побочној дб другбѓ 
степена закључно; 

3) усвојилац или усвојеник окривљеног. 
Пре исшЈтиВ'ања ова се лица имају поучити да це 

морају сведочити, в I мт хбв одговор на ово умеР& те 
у записник. 

Ово ослобођење не важи кад су у питању кри-
вична дела против народа и државе. 

Члан 166 
Позивање сведока врши се ио правилу до став-

ља њем писменог позива у коме ће се навести^ пдрсј-
дИчно и рођено име и занимање позваног, време и 
место доласка, предмет Цо коме се дозива в кЅѕст^-
чегбе да бд Позива као сведок са Уношењем 0» пО; 
срединама неопр.аеданог изостанка! {члан 167 спа® 1 
овог закона). 

Члан 167 
Ако сведок који је уредно позван не а 

станак не оправда, може се наредити да се привидно 



Субота, 6 »ове мб ар 19Ф8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 97 — Страна 1571 

доведе и да сноси трошкове дрвођењз, а може се 
и казнити новчано, до две хиљаде динара. Осим тога 
сведоку се може наложити да накнади трошкове про-
узроковане његовим изостанком. 

Ако сведок дође па одбије да сведочи, може се 
казнити новчано до две хиљаде динара, а ако и по-
ред тога одбије да сведочи може се лишити сло-
боде. Лишење слободе не може трајати дуже од три 
месеца, а престаје чим сведок пристане да сведочи 
односно чим његово испитивање постане непотребно. 

Жалба на решење о лишењу слободе, новчаној 
казни и накнади трошкова не задржава решење од 
извршења. 

Према војним лицима и припадници^ народне 
милиције неће се изрицати казне него ће се о њи-
ховом недоласку или о одбијању сведочења изве-
стити њихова надлежна команда. 

Члан 1С8 
Сведоци се испитују понаособ и без присуства 

осталих сведока. 
Претходно ће се сведок питати за породично и 

рођенр име, име оца, занимање, боравиште, место 
рођења, године старости и његов однос са окривље-
ним и оштећеним. 

Пошто је утврђена његова истоветност опоме-
нуће се сведок да је дужан да говори истину и дз 
ништа не прећути, па ће се упозорити н? последице 
лажног сведочења. 

Члан 169 
После општих питања сведок се позива да испри-

ча све што му је о предмету познато, а ако би у 
његовом исказу било што непотпуно, нејасно или 
противречно, поставиће му се посебна питања ради 
провераван^, допуне и разјашњења. Није допуштено 
постављати питања у којима је већ садржано упут-
ство како би се имало одговорити. 

Сведок ће се питати откуд му је познато оно 
што сведочи. 

Сведоци се могу суочити ако се њихови искази 
не слажу у погледу важних чињеница. Истовремено 
се могу суочити само два сведока. 

Члан 170 
Ако је потребно да се утврди да ли сведок по-

знаје лице или предмете, тражиће се од њега прво 
да их опише и да наведе знаке по којима се разли-
кују, па ће му се тек после показати лице или пред-
мети ради познавања и то по могућству заједно са 
другим њему непознатим лицима односно предме-
тима исте врсте. 

Члан 171 

Ако сведок не зна језик на коме се води посту-
пак или је глув или нем, његово испитивање врши се 
на начин прописан у члану 162 овог закона. 

По правилу ће се гГозвати један вештак, а Два 
или више ако је вештачење тешко и сложено 

Члан 174 
Вештака одређује јавни тужилац, иследни орган 

или суд. 
За вештака се не може узети лице које не може 

бити испитано као сведок (члан 164 став 2 овог за-
кона) или лице које стоји према окривљеном у ком 
односу из члана 165 овог закона. 

Пре предузиман^ вештачења, по правилу, саоп-
штиће се окривљеном име одређеног вештака. Изу-
зеће вештака се може тражити до почетка вештачења 
из истих разлога из којих се може тражити изузеће 
судија и судија-поротника. Изузеће може тражити 
и сам вештак. 

Захтев за .изузеће неће се усвојити ако би по-
стојала опасност због одлагања. 

Члан 175 
Кад вештак не дође иа позив, а изостанак не 

оправда, или кад одбије да вештачи, може му се на-
ложити да накнади проузроковане трошкове, а може 
се и казнити новчано до дие хиљаде динара. У слу-
чају неоправданог изостанка може се наредити и ње-
гово довођење. 

Жалба па решење о казни не задржава решење 
од извршења. 

Према војним лицима и припаднпцима народне 
милиције неће се изрицати казне пего ће се о њи-
ховом недоласку или одбијању да вештаче известити 
њихова надлежна команда. 

\ 
Члан 176 

Пре почетка вештачења .треба упозорити вештака 
да је дужан* да предмет вештачења брижљиво ра-
смотри, да тачно наведе све што опази и нађе и да 
своје мишљење непристрасно изнесе. 

Осим тога вештаку треба предочити последице 
давања лажног налаза или мишљења. 

Лице које руководи еештачењем показује ве-
штаку предмете које ће расмотрити, поставл^а му 
питања на која треба да да мишл^ење и по" потреби 
тражи објашњења у погледу датог налаза и ми-
шљења. По његовој дозволи и окривљени може ве-
штаку постављати питања. 

Ако је за мишљење вештака потребно, могу се 
вештаку давати разјашњења из списа, а може му се 
допустити разгледање, списа "уколико то не би било 
од штете по ислеђење. 

Члан 177 
Налаз и мишљење вештака по правилу уносе се 

одмах у записник, а изузетно вештаку се може одо-
брити да налаз и мишљење накнадно писмено под-
несе у року који му се одреди. 

Увиђај и вештаци 

Члан 172 
Увиђај се предузима кад је за утврђивање или 

за разјашњење какве важне чињенице у поступку по-
требно непосредно опажање лица које води псле-
ђење или суда. 

Увиђај се може обавити и уз суделовање ве-> 
штака. 

Члан 173 
Вештаци се позивају кадије за проналажење и 

оцену чињеница потребна нарочита стручна спрема 
или знање. 

Члан 178 
Ако се подаци вештака о њиховом- налазу битно 

разилазе или ако је њихов налаз нејасан, непотпун 
или у противречности сам са собом или сз извиђе-
ним околностима, а ти се недостаци поновним са-
слушањем вештака не могу отклонити, обновиће се 
вештачење еа петим или другим вештацима. 

Члан 179 ' 
Ако у мишљењу вештака има противречности 

или недостатак или се "појави основана сумња у 
тачност датог мишљења, а ги се недостаци или сумња 
не могу отклонити поновним саслушањем вештака, 
затражиће се мишљење других вештака. 
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У оваквим случајевима може се затражи ги ми-
шљење и од универзитета или друге научне уста-
нове. 

У важнијим и сложеним случајевима може се 
одмах затражити мишљење од универзитета или 
друге научне установе. 

ГЛАВА XV 

Оптужница и оптужни предлог 
Члан 180 

. По завршеном ислеђењу поступак се наставља 
на основу поднете оптужнице или сптужког пред-
лога 

Члан 181 
Оптужница се мора поднети кад у првом степену 

суди врховни или окружни суд. 
> Кад у првом степену суди срески суд, .оптуж-

ница се мора поднети >ако је била отворена истрага, 
* У другим случајевима може се поднети иљи1 опту-
жница или оптужни предлог. 

Члан 182 
Оптужница треба да садржи: 

! 1) породично и рођено име оптуженог са личним 
подацима и да ли је и колико времена провео у 
притвору или истражном затвору; 

2) кривично дело због којег се оптужује са свим 
обележјима дела која су потребна за примену изве-
сног прописа кривичног закона уз назначење: вре-
мена и места извршења дела, предмета на коме је и 
оруђе којим је кривично дело извршено, последице 
дела и остале околности потребне да се кривично 
дело што јасније обележи; 

3) законски назив (правна квалификација) кри-
вичног дела које је предмет оптужнице заједно са 
навођењем прописа кривичног закона, као и податке 
који су потребни за образложение стварне надле-
жности; 

4) озрачење суда пред којим се има одржати 
главни претрес; 

5) предлог које доказе треба извести на главном 
претресу а нарочито имена сведока и вештака, назна-
чење Списа које треба прочитати на главном претресу 
и предмета који служе за доказ; 

6) предлог да се оптужени огласи кривим за дело 
наведено у оптужници и осуди по закону; 

7) предлог да се одлучи о грађанско-правним 
истраживањима у случају из члана 96 став 2 овог 
закона; 

Ѕ) образложење, у коме ће се на основу резул-
тата »слеђења навести чињенице које су изнете У 
опису кривичног дела, као и докази којима се те 
чињенице утврђују. У образложењу ће се навести 
и одбрана оптуженог и изнети разлози јавног ту-
жиоца у погледу основаности одбране. 

I 
Члан 183 

Оптужни предлог треба да садржи: породично и 
рођено име оптуженог са личним подацима уколико 
су доодаагги, кратак опис кривичног дела, законски 
назив дела са навођењем прописа! кривичног заиска, 

I означеше суда пред којим се има одржати главни 
претрес, предлог које доказе треба извести на глав-

, ном претресу, предлог да се оптужени огласи кри-
вим и осуди по закону, као и п р е д у г да се одлучи 
о грађанско-правним п о т р а ж и в а њ е у случају из 
члана 96 став 2 овог закона. 

ГЛАВА XVI 

Претходни поступак пред судом 

Члан 184 
Јавни тужилац доставља оптужницу односно 

оптужни предлог са списима надлежном суду. 
По пријему оптужнице односно оптужног пред-

лога претседник већа заказаће главни претрес, ако 
не постоје разлози да се оптужница односио оптужни 
предлог врати јавном тужиоцу ради исправке, или 
да се предмет изнесе на припремну седницу. 

Члан 185 
Претседник већа вратиће оптужницу односно 

оптужни предлог заједно са списима јавном тужиоцу 
ради исправке, ако нађе да оптужница односно опту-
жни предлог нису састављени по прописима члана 
182 и 183 овог закона. Јавни тужилац у року од-три 
дана вратиће исправљену оптужницу односно опту-
жни предлог или изнети разлоге због којих се не 
слаже са примедбама претседника већа. 

Кад јавни тужилац врати неисправљену оптуж-
ницу односно оптужни предлог, претседник већа 
може затражити да о исправци одлучи припремна 
седница. 

Претседник већа изнеће предмет на припремну 
седницу ако нађе да треба донети које с д решења 
из члана 186 став 2 тачка 1—3 овог закона. 

Члан 186 
Припремна седница код среског и окружног суда 

састављена је од једног судије и двојице судија-
поротника, а код врховног суда од тројице суди ја 

Суд у припремној седници, по саслушању јавног 
тужиоца, може донети решење: 

1) да се предмет врати јавном тужиоцу ако је 
нужно да се дослеђењем ствар боље разјасни; 

2) да се предмет непосредно или преко јавног 
тужиоца упути надлежном суду; 

3) да се обустави кривични поступак због оду-
станка јавног тужиоца од оптужбе или 'ако постоји 
који од разлога наведених у члану 112 став 1 тач. 
1 и 4—6 овог закона; 

4) де се оптужница односно оптужни предлог 
врати јавном тужиоцу ради исправке. 

У припремној седници може се решити који ће 
се од предложен!« доказа прибавити за главни пре-
трес, а може се одлучити и о прибављању нових 
доказа. 

О заказаној припремној седници обавештава се 
јавни тужилац. 

Против решења среског и окружног суда у при-
премној седници у погледу случајева из тачке 1—3 
јавног тужилац може изјавити жалбу. 

Ако суд у припремној седници не донесе ни једно 
од решења из тачке 1—4, упутиће предмет претсед-
н и к већа ради заказивања главног претреса. 

Члан 187 
Кад су оптужница односно оптужни предлог вра-

ћени јавном тужиоцу ради исправке или ради до-
г а ђ а њ а , он може својим, решењем обуставити кри-
вични поступак, али је о томе дужан обавестити суд. 

Члан 188 
Ако пре главног претреса а по одржаној при-

премној седници јавни тужилац одустане од оптужбе 
или се појави који од разлога за обуставу поступка 
из члана 112 став 1 трачка 4—6 овог закона, претсед-
ник већа ће поново изнети предмет на припремну 
седницу ради решења о обустави кривичног поступка. 
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Кад суд у припремној седници донесе решење да се 
поступак обустави, претседник већа Не отказати 
главни претрес ако је био заказан. 

Ако су се разлози за обуставу поступка из прет-
ходног става појавили после отварања заседања, а 
Пре почетка главног претреса, о обустави поступка 
решава веће у заседању. 

Члан 189 
Прописи ове главе сходне ће се примењивати и 

кад су у Лутању дела за која се гони Лб приватној 
тужби. 

ГЛАВА ХУИ 

Главни претрес 
Припреме 

Члан 190 
Главни претрес се држи у седишту суда и у суд-

ској згради. 
Ако су просторије у судској згради неподесне 

з^ одржавање појединих претреса, претседник суда 
може наредити да се претрес држи у другој згради. 

Претседник суда може одлучити да се претрес 
одржи у неком другом месту на подручју тога суда, 

Члан 191 
Претседник већа одређује дан за главни претрес 

на који позива: оптуженог и његовог браниоца, ту-
жиоца. оштећеног и његовог заступника, заступника 
приватног тужиоца, сведоке, вештаке као и тумача. 

У позиву за наведена лица означиће се место и 
време претреса и својство у ком се позивају. У по-
зиву оптуженом назна<чиће се и дело за које се 
оптужује, а ако је поднета оптужница она ће се 
оптуженом уз позив доставити. 

Претседник већа стараће се да се позиви за 
главни претрес доставе правилно и на време. 

Између дана доставе позива и дана претреса 
оптуженом треба да остане довољан рок за припре-
мање одбране. 

Члан 192 
Ако је у изгледу да ће главни претрес трајати 

дуже, претседник суда може одредити једног или 
двојицу судија односно судија-поротника да прису-
ствују претресу и да по потреби замене чланове 
већа. 

Члан 193 
Странке могу од дана предаје оптужнице одно-

сно оптужнсг предлога суду захтевати да се пред-
ложени докази допуне и да се на главни претрес по-
зову нови сведоци или вештаци или прибаве други 
докази. 

Странке у свом захтеву морају означити које би 
се чињенице имале доказати и којим од предложе-
них доказа, 

О овоме заѕхтеву одлучује претседник већа.. 
Странка чији захтев за прибављање нових доказа 
није усвојен може свој предлог поновити у току 
главног претреса. 

О одлуци којом се усваја предлог за прибављање 
нових доказа обавестиће се и противна странка. 

Претседник већа може и без предлога странака 
наредити прибављање нових доказа за глзвни пре-
трес. 

Члан 194 
Ако се сазна да који од сведока или вештака 

који су позвани на главни претрес, а У току исле-

ђењз нису испитани, неће моћи доћи на претрес због 
дуготрајне болести или због других сметњи, може 
се сведок односно вештак испитати у месту где се 
налази. Сведока односно вештака испитале а по по-
треби и заклети један члан већа или ће се њихово 
испитивање обавити преко среског суда или и ј е д -
ног органа на чијем се подручју сведок односно ве-
штак налази. О времену и месту испитивања обаве-
стиће се странке ако је то могуће. 

Члан 195 
Претседник већа може из важних разлога на 

предлог странака или по службеној дужности одго-
дити дан заказаног претреса. 

Члан 196 
Против решења претседника већа која се односе 

на припремање главног претреса није дозвољена 
жалба. 

Јавност главног претреса 

Члан 197 
Главни претрес је јаван. 
По службеној дужности или на предлог стра-

нака суд може о б р а з л о ж е н ^ решењем искључити 
јавност целог ити једног дела главног претреса, ако 
то захтевају општи интереси или разлози морала. 

Решење о искључењу јавности може се напа-
дати само у жалби на пресуду. 

Искључење јавности не односи се на странке, 
оштећеног, њихове заступнике и браниоца. 

Суд може дозволити да главном претресу на 
коме је јавност искључена присуствују поједина 
службена лица и научни радници. 

Руковођење главним претресом 

Члан 198 
Претседник већа руководи претресом, испитује 

оптуженог, сведоке и вештаке и даје реч члановима 
већа, странкама, оштећеном, заступницимл, бранио-
цима и вештацима. 

Дужност је претседник^ већа да се стара за све-
страно претресање предмета, проналажење истине «1 
отклањање свега што би продужило поступак, а не 
би служило разјашњењу ствари. 

Веће одлучује решењем: 
1) кад једна странка у току главног претреса 

у%ини какав предлог коме се противи друга странка; 
2) кад се претседник не сложи са сагласним пред-

логом странака. 
Решења већа објављују се и уносе у записник 

о главном претресу, а могу се нападати само У жалби 
на пресуду, 

Члан 199 
Дужност је претседник:} већа да се стара о одр-

жавању реда у заседању и о достојанству суда. 

Члан 200 
Ако оптужени, бранилац, оштећени, заступник, 

сведок, вештак, тумач или неко други ко присуствује 
главном претресу ремети ред или се не покорава 
наређењима претседника већа у погледу одржавања 
реда, претседник већа ће га опоменути. Ако опомена 
буде безуспешна суд може оптуженог удаљити из 
заседања, а остала наведена лица суд може и ка>-
знити новчаном казном до две хиљаде нара. 

Ако адвокат или адвокатски приправник као за-
меник адвоката у својству браниоца или заступника 
ремети ред или се не покорава наређењима пр>ет-
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седенка већа. суд ће поред казне или удаљења сваки 
овакав случа ј доставити надлежно ј адвокатско] ко-
мори ради покретања д и с ц и п л и н с к а поступа Ј. 

Г-оа ниону или заступнику Може се поред казне 
ускратити даље заступање односно одбрана на пре-
тресу и у том случају стра,ика ће се позвати да узме 
другог браниоца односно-заступника . Ако је то не-
могуће учинити одмах без штете по интересе опту-
женог или заступано? или се у случају обавезне од-
бране не може одмах поставити бранилац оптуже-
ном, претрес ће се прекинути или одложити о трошку 
браниоца односно заступника. 

Члан 201 

Ако јавни тужилац или његов заступник и поред 
опомене претседника већа наруши ред или пеће да 
поступи по његовим наређењима, може суд преки-
нути претрес и з /тражити од вишег јавног тужиоца 
ако је у питању јавни тужилац, а од јавног тужиоца 
ако је у питању његов" заступник, да одреди друго 
лице ради заступања оптужбе. 

Војна лица или припадници народне милиције 
који ремете ред биће удаљени из заседања, а њи-
хова команда о томе обавештена. 

Члан 202 

Против решења суда којим се изричу казне или 
наређује плаћање трошкова одложеног или прекину-
тог претресај мије дозвољена жалба, али суд такво 
решење може сам опозвати. 

Члан 203 
Ако оптужени у току главног претреса у засе-

дању учини кривично дело или ако се у току глав-
ног претреса открије ко је раније учињено кривично 
дело оптуженог, суд ће по оптужби тужиоца к о ј а 
може бити и усмено изнета проширити претрес и на 
то дело. 

Ако је за дело из претходног става потребно 
потпуније извиђање или припрема одбране, суд може, 
по саслушању јавног тужиоца одлучити или да пре-
трес одложи или да ЗЈ ово дело посебно суди. 

Ако за пресуђење дела из става првог овог 
члана не може бити надлежан суд пред којим се 
води претрес, суд ће по с а с л у ш а њ у ј авног т у ж и о ц а 
одлучити да ли ће се и предмет по коме се води 
претрес уступити надлежном суду ради пресуђењу. 

Члан 204 

Ако неко други у току главног претреса: у за-
седању учини кривично дело, суд може ио оптужби 
тужиоца , која може бити и усмено изнета, судити о 
учињеном кривичном делу одмах или по завршетку 
започетог претреса. Овако се може поступити и к а д 
би за пресуђење овог дела био надлежан нижи суд. 

Ако није могуће дт се учиниоцу кривичног дела 
за к о ј е се гони по службеној дужности одмах суди 
или ако је дело учињено на главном претресу пред 
среским судом, а за пресуђење тог дела је надлежан 
окружни или врховни суд, обавестиће се о томе над-
лежни јавни тужилац ради даљег поступка. 

Претпоставке за одржавање главног претреса 

Члан 205 

После отварања заседања и о б ј а в љ и в а њ е пред-
мета претреса претседник већа утврђу је да ли су 
дошла сва позвана лица, а уколико нису проверава 
да ли су им позиви предати и да ли су свој изо-
станак оправдали. 

Члан 206 
Оптуженом се може судити у отсуству ако је 

у бегству или се крије или иначе није достижан др-
жавним органима. 

За лакше кривично дело оптуженом се може су-
дити у отсуству ако је уредно позван, а суд нађе 
да његово присуство није нужно за правилно утврди*: 
вање стања ствари. 

Ако се оптуженом не може судити у отсуству, 
суд ће наредити да се принудно доведе . Ако се до-
вођење не би могло о д м а х спровести, суд ће претрес 
одложити и наредити да се оптужени на идући пре-
трес принудно доведе, а може н а р е д и т и - д а се опту-
жени лиши слободе ради обезбеђења његовог при-
суства на идућем претресу. У овом случа ју суд може 
наредити да оптужени сноси трошкове одложеног 
претреса. 

Члан 207 . 
Ако на главни претрес не д о ђ е бранилац који је 

у р е д н а позван или ако напусти претрес или ако му 
на главном (претресу б у д е о д у з е т а одбрана , а не по--
стоји могућност да се одмах изабере односно по-
стави други бранилац без штете по одбрану, претрес 
ће се одложити. У том случају бранилац ће сносити 
трошкове одлагања ако се одлагање може приписати 
њ е г о в о ј кривици. Осим тога, ако је б р а н и л а ц -адвокат, 
или -адвокатски приправник као заменик адвоката , 
обавестиће се надлежна адвокатска комора ради по--
кретања дисциплинско? поступка. 

Члан 208 
Ако који од сведока или вештака и поред уред-

ног позива неоправдано изостане, суд може наре-
дити да се одмах принудно доведе. Ако то није мо-
гуће одмах учинити, суд може главни претрес запо-
чети и у току претреса одлучити да ли услед отсу«: 
ств а сведока или вештака треба претрес одложити. 
Ако се претрес одложи суд може наредити да се све-
док или вештак који је уредно позван и није до-
шао, а изостанак није оправдао , на идући претрес 
принудно доведе, а може га казнити новчаном каз-
ном д о ' д в е х и љ а д е динара и на п л а ћ а њ е трошкова ' 
одложеног претреса. 

Претрес се због недоласка сведока или вештака 
неће одложити, а к о с у д по с а с л у ш а њ у странака нађе 
да се место усменог исказа сведока може прочитати 
записник о његовом испитивању, односно да се ме-
сто саслушања вештака може прочитати његов на-
лаз и мишљење дати у ислеђењу. 

Члан 209 
Главни претрес не може се одржати у отсуства 

јавног тужиоца а к о је оптужница подигнута . 
Па главном претресу јавног т у ж и о ц а може за-

менити овлашћени службеник јавног тужиоштва . 

Одлагање и прекид главног претреса 

Члан 210 

Главни претрес ће се одложити кад је потребно 
да с е прибаве неви докази, или ако се у току пре-
треса стање ствари тако измени да је о д л а г а њ е по-
требно ради припремања оптужбе или одбране, или 
ако се у току претреса утврди да је после учињеног 
дела код оптуженог наступило привремено душевно 
обољење или привремена душевна п о р е м е ћ е н о ^ , или 
ако се одлагање претреса покаже потребним из ка-
квих других разлога. 

Приликом о д л а г а њ а .претреса одредиће се по 
правилу и дан новог претреса,. 

Против решења суда о одлагању претреса није 
дозвољена жалба . 
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Члан 211 
Главни претрес, кб ји је био одложен, ако се 

држи пред истим већем, по правилу ће се наставити, 
а претседник већа ће укратко изнети битни резул-
тат ранијег претреса. Суд може и у овом случају 
наредити да претрес почне изнова. 

Главни претрес који је .био одложен уочише из-
нова ако се држи пред измењеним већем, али по 
саслушању странака суд може одлучити да се по-
ново не испитују сведоци и вештаци и да се не врши 
увиђај, већ да се прочита записник ранијег пре-
треса. 

Члан 212 
Претседник већа може прекинути главни претрес 

ради одмора или што је протекло радно време или 
ако је могуће одма« прибавити доказе. 

Прекинути претрес преставља једну целину и 
са расправљашем се наставља тамо где се при пре-
киду стало. 

Прекинути претрес увек се наставља пред истим 
већем. 

Члан 213 
Главни претрес тече редом који је прописа« у 

овом закону, али суд може отступити од редовног 
тока расправљања због посебних околности, а на-
рочито због броја оптужених, броја кривичних дела 
и обима доказног материјала. 

Почетак главног претреса и испитивање оптуженог 

Члан 214 
Претседник већа ће прво објавити предмет глав-

ног претреса и састав већа. 
У случају отсутности неког позваног лица суд 

одлучује да ли ће се претрес одржати у његовом 
отсуству. Ако суд одлучи да се претрес одржи или 
решење о том питању остави за доцније, позваће 
претседник већа оптуженог и од њега узети личне 
податке да би се уверио о његовој истоветности. 

Члан 215 
Пошто истоветност оптуженог буде утврђена 

претседник већа опомиње сведоке на дужност да из-
несу суду све што им је о предмету познато и ука-
зује им на последице лажног сведочења. После тога 
сведоци одлазе на место које је за њих одређено 
и чекају да буду позвани ради испитивања. Претсед-
ник већа може предузети мере које сматра потреб-
ним да спречи договарање између сведока или из-
међу сведока и странака. 

Члан 216 
Претседник већа ће опоменути вештаке на н>и-' 

хову дужност да своје мишљење дају по најбољем 
знању и скренути им пажњу па последице давања 
лажног налаза' и мишљења, па ће их према окол-
ностима или задржати у заседању да прате ток пре-
треса ил* их упутити да на одређеном месту саче-
кају док не буду позвани. 

Ако је оштећени присутан, в још није пријавио 
своје грађанско-правно потраживање, претседник 
већа ће га поучити да има право своје потраживање 
остварива™ у кривичном поступку. 

Члан 217 
Оптуженог ће ^претседник већа опоменути да 

пажљиво прати ток претреса и указати му на ње-
гово право да преко претседника већа поставља пи-
тања саоптуженима, сведоцима и вештацима и да 

поводом њихових наказа даје објашњења о свим 
важним околностима. 

Члан 218 
Главни претрес почиње читањем оптужнице од-

носно ол тужног предлога или приватне тужбе. 
Оптужницу односно оптужни предлог чита јазик 

тужилац. Приватну тужбу ће прочитати или изло-
жити претседник већа. Кад јавни тужилац не при-
суствује главном претресу оптужни предлог прочи-
таће претседник већа. 

У току главног претреса тужилац може изменити 
оптужбу, а може од ње и одустати до завршетка 
главног претреса. 

Члан 219 
• По прочитању оптужнице односно оптужног 

предлога или приватне тужбе претседник већа при-
ступа испитивању оптуженог. 

Ако је -више оптужених претседник ће наредити 
да у заседању остане само један. 

Члан 220 
Претседник већа упитаће оптуженог да ли је 

разумео оптужбу. 
Ако оптужени није схватио оптужбу, претседник 

већа ће му садржину поново изложити на начин 
како је оптужени може најлакше разумети. 

После тога упитаће се оптужени да ли се осећа 
кривим, а затим ће се испитати о свакој та̂ ј&ји опту-
жбе и позвати да изнесе своју одбрану. 

Члан 221 
При испитивању оптуженог на главном претресу 

сходно ће се примењивати прописи који вреде за 
испитивање окривљеног у ислеђењу. 

Оптужени се не може принудити да на питање 
одговара. Ако он уопште неће да одговара или неће 
Да одговара на поједина питања, прочитаће се,.исказ 
који је дао у ислеђењу или део тога исказа/ ' 

Кад оптужени приликом испитивања на главном 
претресу отетупи од свог ранијег исказа, претседник 
ће му указати на отступања и упитаће га зашто 
сада исказује друкчије, а ао потреби прочитаће се 
његов ранији исказ или део тога исказа.^' 

По завршеном испитивању претседник Је дужан 
упитати оптуженог да лп има још што да наведе 
у своју одбрану. 

Члан 222 
Кад . претседник већа заврши исписивање опту-

женог чланови већа могу поставл->ати питан,а опту-
женом непосредно. Тужилац, бранилац, оштећени, за-
ступник, саоптужени и вештаци могу по одобрењу 
претседник већа непосредно постављати питања 
оптуженом, али ће претседник забранити питање или 
одбити одговор на већ Постављено питање ако је 
оно нејасно или садржи упутство како би се имало 
одговорити или се не односи на предмет. 

Приликом испитивања оптуженог тужилац, бра-
нилац, оштећени, заступник и саоптужени могу по 
одобрењу претседник^ већа предочава™ оптуженом 
доказе који га терете или који му служе зл одбрану. 

Ако је потребно претседник ће извршити суо-
чење саоптужених. 

Члан 223 
У току главног .претреса оптужени се не може до-

говарати са својим браниоцем или е ким другим како 
ће одговорити иа поставл>ено питање. 

При испитивању претседник већа може дозволити 
оптуженом да се служи својим забелешкама. 
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Доказни поступак 

Члан 224 
Доказивање обухвата све чињенице које су по 

нахођењу суда важне за правилно пресуђење. 
Докази се изводе оним редом који утврди прет-

седник већа. 
Ако странке у току претреса захтевају да се из-

виде нове чињенице или прибаве нови докази, не 
може суд та ј захтев одбити због тога што је касно 
поднет. 

Суд може решити да се изведу и они докази од 
којих су странке одустале. 

1Ттан 225 
Признање оптуженог на главном претресу не 

ослобођена суд од дужности да изводи и друге 
доказе. 

Члан 226 

При испитивању сведока на главном претресу 
сходно ће се примењивати прописи који вреде за 
испитивање сведока у ислеђењу. 

Сведоци се испитују понаособ, без присуства још 
неиспитаних сведока. Пре испитивања од сведока се 
узимају подаци ради утврђивања његове истовет-
носта и односа према кривичном делу и странкама. 

Члан 227 
Суд може одлучити да сведок положи заклетву 

на св|3ј| исказ. 
Заклетва се полаже усмено изговарањем ових 

речи: .Заклињем се својом чашћу да сам о свему 
што ме је суд питао истину говорио и да ништа што 
сам о овој ствари знао нисам прећутао." 

Суд може одлучити да сведок положи заклетву 
и пре него што буде испитан. 

Неми сведоци, који знају читати и писати, за-
клињу се на тај начин што потписују текст заклетве, 
а глуви сведоци ће прочитати текст заклетве. Ако 
глуаи или неми сведоци не знају ни читати ли пи-
сати заклаће се преко тумача. 

Пропис члана 167 етев 2 овог закона примењи-
ваће се и у случају кад сведок одбије да положи 
заклетву. 

Члан 228 
Кад претседник већа заврши испитивање сведо-

ка, чланови већа могу* сведоку непосредно постав-
љати питања. Тужилац, оптужени, бранилац, оште-
ћени и заступник могу по одобрењу претседник не-
посредно постављати питања сведоцима. Питања мо-
гу постављати и вештаци ако су им потребна разја-
шњења извесних чињеница. 

Претседник ће забранити питање или одбити од-
говор на већ постављено питање ако је оно нејасно 
или- садржи упутство како би се имало одговорити 
или се не односи на предмет. 

Члан 229 
Сведоцима се може дозволити да' читају писмена 

која се код њих налазе и имају везе е предметом. 
Таква писмена морају се показати странкама и по 
решењу суда могу се здружити списима. 

АКО је сведок при ранијем испитивању у исле-
ђењу или код суда навео чињенице којих се при 
испитивању на претресу више не сећа или отступи 
од свог ранијег исказа, предочиће му се ранији исказ 
односно указаће му се на отступање и упитаће се 
зашто сада исказује друкчије. По потреби прочитаће 
се записник о ранијем исказу сведока. 

Члан 230 
Испитани сведоци не могу се удаљавати из засе-

дања пре свршетка претреса без претходног одо-
брења претседник већа. 

Сведок који је на претресу већ испитан може се 
поново испитати у присуству других сведока. Ако је 
потребно сведок ће се суочити е другим сведоком 
или са оптуженим. 

Члан 231 
Ако се на претресу сазна да позвани сведок који 

није испитан у ислеђењу не може доћи пред суд или 
му је долазак знатно отежан, може суд ако сматра 
да је његов исказ важан, наредити да га ван засе-
дања испита један члан већа или да се испитивање 
сведока обави преко среског суда или иследног орга-
на на чијем се подручју сведок налази. Странке ће 
се обавестити о времену и месту испитивања. 

Члан 232 
Испитивање вештака врши се сходно прописима 

који вреде за испитивање вештака у ислеђењу и све-
дока на главном претресу. 

Налаз и мишљење вештака уносе се у записник. 
Ако је вештак пре главног претреса припремио свој 
налаз и мишљење, он ће га изложити усмето а ње-
гов писмени састав приложиће се списима. 

Члан 233 
Суд може одлучити да се вештак пре вештачења 

закуне да ће брижљиво расмотрити предмет вешта-
чења, да ће верно и тачно навести све што опази и 
нађе и да ће своје мишљење дати савесно и по Свом 
најбољем знању,' 

Стално постављени и заклети вештак уместо по-
новне заклетве само ће се опоменути на већ по-
ложену заклетву. 

Члан 234 
Записници о испитивана сведока, са.окривљених 

или већ осуђених саоптужених, као и записници о 
налазу и мишљењу вештака дати у ислеђењу или код 
суда пре главног претреса, могу се прочитати на 
главном претресу у овим случајевима: 

1) ако су испитана лица умрла, душевно оболела, 
или се не могу пронаћи или је њихов долазак пред 
суд немогућ или знатно отежан због старости, бо-
лести или из других важних разлога; 

2) ако сведоци који се на претресу испитују неће 
да сведоче или ако од својих ранијих исказивања 
датих у ислеђењу или пред судом стступају; 

3) ако се тужилац и оптужени сагласе да се чи-
тају записници; 

4) ако је у оптужници предложено читање ових 
исказа, а оптужени није захтевао усмено испитивање 
на претресу; 

5) ако је сведок испитан ван главног претреса у 
смислу члана 231 овог закона'. 

Члан 235 
Записници о увиђају, записници о претресању} 

стана или лица и о одузимању ствари, исправу; 
књиге, списи и друга писмена која имају значај' д № 
каза, прочитаће се на главном претресу ради утврђи-: 
вања њихове садржине, а по оцени суда може се 
њихова садржина укратко усмено изнети. 

Предмети који могу послужити разјашњењу, 
ствари могу се 'током главног претреса показати 
оптуженом, а по потреби сведоцима и вештацима 
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Члан 230 
Кад суд нађе да стање ствари није довољно раз-

јашњено и да треба прибавити нове доказе, може 
по службеној дужности или по предлогу странака те 
доказе одмах прибавити, односно због њиховог при-
бављања одложити главни претрес. 

Ако је мишљење вештака нејасно или непотпуно 
или су мишљења вештака несагласна или се П О Ј А В И 
основана сумња у тачност датог мишљења, суд може 
по службеној дужности или по предлогу странака 
наредити да се на главном претресу изврши поново 
вештачење преко истих или других вештака. 

Ако је потребно да се изврши увиђај, извршиће 
га веће или један члан већа. Кад увиђај врши веће 
онда Је то део главног претреса. У случају да је 
увиђај извршио један члан већа, на главном пре-
тресу ће се прочитати записник о увиђају. Странке 
ће се обавестити о времену и месту увиђаја. 

Члан 237 
По завршеном доказном поступку претседник 

већа упитаће странке имају ли какве предлоге у по-
гледу допуне доказног поступка. 

Ако нико не стави предлог за допуну доказног 
поступка или предлог буде одбијен, а суд нађе да 
је стање ствари извиђено,. претседник ће објавити да 
је доказни поступак завршен. 

Говори странака ч 

Члан 238 
По завршеном доказном поступку претседник 

већа даје реч странкама. Прво говори тужилац, затим 
оштећени, пз бранилац, а завршну реч има оптужени. 

Члан 239 
Тужилац ће у свом говору претрести изведене 

доказе и из њих извући закључке, изложиће значај 
кривично1" дела, дати оцену друштвене опасности дела 
и осветлити личност оптуженог, па ће на основу тога 
ставити своје предлоге како у погледу кривичне од-
говорности оптуженог тако и у погледу примене 
прописа кривичног з"неона. 

Члан 240 
Оштећени који је пријавио грађанско-правно по-

траживање или његов заступник може у завршном 
говору указати на доказе који говоре о постојању 
кривичне одговорности оптуженог на којој заснива 
своје грађанско-правно потраживање, 

Члан 241 
Бранилац, или сам оптужени ако нема браниоца, 

излаже у свом говору одбрану у погледу доказа и 
постојања кривичне одговорности, у погледу правне 
квалификације кривичног дела и околности које би 
биле од утицаја на одмеравање казне. Бранилац од-
носно оптужени могу на наводе тужиочеве и оште-
ног одговорити у истом говору. 

Оптужени може после речи свог браниоца до-
пунити одбрану. 

Тужилац и оштећени имају право да одговоре 
на одбрану, а бранилац односно оптужени да се 
осврну на те одговоре. Оптужени има право да по-
следњи говори. • 

Члан 242 
Говори странака не могу се ограничити на одре-

ђено време, али претседник већа ће опоменути лице 
које се упушта у излагања која нису у вези са пред-

метом. Ако опомена не успе суд може излагање 
'прекинути. 

Кад оптужбу заступа више лица или одбрану ви-
ше бранилаца, не могу се говори понављати. Сваки 
заступник оптужбе или одбране по .међусобном спо-
разуму одабраће питање о коме ће говорити. 

Члан 243 
Ако суд по завршеним говорима странака не 

нађе да треба поново отворити доказни поступак, 
објавиће претседник већа да је главни претрес за-
вршен, па ће се приступити већању и гласању (члан 
70 овог закона). 

ГЛАВА х у г а 

Пресуда 
Члан 244 

Ако суд у току већања не нађе за потребно да 
поново отвори главни претрес ради допуне поступка 
или разјашњења појединих питања, изрећи ће*"ире-
суду. 

Пресуда се може односити само на оно лице 
које Је обухваћено оптужбом и само на оно дело 
које је предмет оптужбе. 

Пресуда се изриче и објављује у име народа. 

Члан 245 
Суд заснива пресуду само на оним чињеницама 

и доказима који су изнети на главном претресу, испи-
тујући савесно и брижљиво сваки доказ посебно и 
у вези са осталим доказима и резултатом целокупног 
главног претреса. 

Члан 246 
Пресудом се оптужба едбија или се оптужени 

ослобођава од оптужбе или се оптужени оглашава 
кривим. 

Ако оптужница или оптужни предлог обухвата 
више кривичних дела, у пресуди ће се изрећи1 да ли 
се и за које дело оптужени оглашава кривим или се 
ослобођава од оптужбе или се оптужба одбија. 

Члан 247 
Пресуду којом се оптужба одбија суд ће изрећи: 
1) ако је поступак вођен без захтева овлашћеног 

тужиоца; или 
2) ако је тужилац од захтева на претресу оду-

стао; или 
3) ако за покретање поступка није било потреб-

ног предлога; или 
4) ако Је оштећени од предлога одустао, а јавни 

тужилац не продужи гоњење; или 
5) ако је оптужени већ за исто дело правоснажно 

осуђен или ослобођен; или 
6) ако је право на гоњење престало због амне-

стије односно застарелости; или 
7) ако за пресуђење суд није стварно надлежан; 

или 
8) ако постоје друге околности које искључују 

кривично гоњење. 
Ако се оптужба одбије због ненадлежност^ суд 

ће по предлогу тужиоца предмет уступити надлежном 
гуду чим пресуда постане правосилна . 

Члан 248 
Пресуду којом се оптужени ослобођава од опту-

жбе суд ће изрећи ако нађе: 
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1) да у делу за које се оптужује нема обележја 
кривичног дела; или 

2) да нема кривичне одговорности; или 
3) да није доказано да је оптужени извршио кри-

вично дело које Је предмет оптужбе 

Члан 249 
У пресуди којом се оптужени оглашава кривим 

гуд ће изрећи: 
1) за које се дело оглашава кривим; 
2) који су законски прописи примењени у по-

гледу кривичног дела и оптуженог; 
3) на какву се казну осуђује - оптужени или се 

по прописима кривичног законика ослобођења од 
казне; 

4) да ли се оптужени осуђује условно; 
5) одлуку о здравствено-заштитној мери кад суд 

нађе да ту меру треба применити према кривично 
едговорном учиниоцу са смањеном урачунљивошћу; 

С) одлуку о урачунзвању притвора, истражног 
затвора или већ издржане казне; 

7) одлуку о трошковима кривичног поступка и 
грађанско правним истраживањима. 

Члан 250 
Претседник већа објавиће пресуду у присуству 

странака читањем изреке пресуде и саотштавањем 
битних разлога. 

У сложеним случајевима може суд одложити 
објављивање пресуде највише за три дана од за-
вршетка главног претреса. 

Странке- и присутни саслушаће изреку пресуде 
стојећи. 

Ако је јавност на главном претресу била искљу-
чена, суд ће оценити да ли ће и у колико објавити 
разлоге пресуде. 

По објављивању пресуде претседник ће поучити 
странке о праву на жалбу, а њихове изјаве, ако су 
их дале, унеће се у записник. 

Ако је оптужени условно осуђен, упозориће га 
претседник на значај условне осуде. 

' Члан 251 
Кад суд изрекне пресуду којом се оптужени 

оглашава кривим, па се е обзиром на тежину изре-
чене казне или због других околности може е раз-
логом држати да ће оптужени који је у слободи по-
бећи, суд наредити против њега истражни 
затвор. 

Ако је оптужени оглашен кривим, али је осло-
бођен од казне, или је ослобођен од оптужбе, или 
је оптужба против њега одбијена'осим у случају кад 
се оптужба одбија због ненадлежност,и, или ако је 
условно осуђен, или ако је урачунавањем притвора 
или истражног затвора већ издржао изречену казну, 
суд ће донети решење да се оптужени који је у за-
твору пусти на слободу. Против овог решења јавни 
тужилац може изјавити жалбу која задржава решење 
од извршења. 

Члан 252 
Објављено пресуда мора бити израђена писмено 

у року од три дана по објављивању а изузетно у 
сложеним случајевима у року од осам дана. 

Пресуду потписују претседник већа и записничар. 
Отправак пресуде са поуком о праву на жалбу 

доставиће се увек странкама, осим ако су изјавиле 
да су са пресудом задовољне, у ком случају о т п р а в и 
пресуде доставиће се странкама и оштећеном само на 
њихов захтев. 

Члан 253 
Писмено израђена пресуда мора садржати: 
1) Увод, у коме ће бити назначено да се пресуда 

изриче у име народа, назив суда, породична и ро-
ђена имена претседник и чланова већа, записни-
чара, тужиоца, оштећеног, заступника, оптуженог и 
његовог браниоца, е напоменом да ли је оптужени 
у затвору или пз слободи, означена да ли је пре-
трес јаван, дан одржаног претреса и дан изрицања 
и објављиван^ пресуде. 

2) Изреку пресуде, у којој ће сс по навођењу 
личних података оптуженог навести да, ли је опту-
жени крив за дело за које се оптужује или се осло-
бођена од оптужбе или се оптужба одбија. Ако се 
оптужени оглашава кривим, изрека пресуде треба да 
садржи све што је прописано у члану 249 овог 
закона. 

У случају стицаја кривичних дела због којих се 
по кривичном законику има изрећи једна казна суд 
ће у изреци пресуде унети само једну казну, а у 
образложењу ће .навести која је казна утврђена за 
свако поједино --ривично дело. 

3)' Образложение пресуде, у коме ће се одређено, 
изнети које је чињенице и из којих разлога суд на-
шао да су утврђене или неутврђене и којим се раз-
лозима руководио при решавању правних питања и 
неприхвагга.њу предлога - странака. 

У образложен^ осуђујуће пресуде навешће се 
које је с у ж а в а ј у ћ е или олакшавајуће околности суд 
узео у обзир, којим се разлозима руководио при из-
бору врсте и висине казне, при ублажавању казне 
или потпуном ослобођењу од казне, или при приме-
њиван^ здравсгвено-згштитне мере, при изрицању 
условне осуде, при доношењу одлуке о трошковима 
кривичног поступка и одлуке о грађанско-правном 
истраживању оштећеног. 

У образложењу пресуде којом се оптужба од-
бија навешће суд разлоге за то, нс упуштајући се 
у оцену главне ствари. 

Члан 254 
Погрешке у именима и бројевима као и друге 

очигледне погрешке у писању и рачунању, недо-
статке у облику и ^сагласност отправка пресуде са 
изворником исправиће суд код кога су се те погре-
шке догодиле у свако доба на захтев странака или 
п> службеној дужности. -Исправке ће се додати на 
крају пресуде како у изворнику тако и у свим 
отправцима. 

ГЛАВА XIX 

Правни лекови 

Жалба на пресуду 

Члан 255 
Против -пресуда среских и окружни/, судова до-

нетих у првом степену овлашћена лицз могу изјавити 
жалбу у року од осам дана од пријема писменог 
отправка пресуде, .уколико посебним законом није 
друкчије одређено. 

Благовремено изјављена жалба овлашћеног лица 
одлаже извршење просуде. . 

Неблаговремепу и н.едозвољену жалбу одбациће 
решењем претседник већа првостепеног суда. 

Члан 256 
У току рока за изјаву жалбе овлашћено лице 

може се одрећи права на жалбу, а може до доно. 
Лења одлуке другостепеног суда одустати од већ' 
из^ављене жалбе. 
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Члан 257 
Жалба на пресуду подноси се писмено или се 

дај§ на Записник код суда који је изрекао првосте-
п е н пресуду. 

Жалба се подноси у довољном броју примерака 
за суд и противну странку. 

Члан 258 
Жалбу иа пресуду могу изјавити: странке, бра-

нилац, заступник малолетног оптуженог, оштећени и 
његов заступник. 

Странке, бранилац и заступник малолетног опту-
женог могу побијати пресуду у свим њеним дело-
вим;.. Јавни тужилац може изјавити жалбу како на 
штету тако и у корист оптуженог. 

Оштећени односно његов заступник може поби-
јати пресуду само у лелу каји се односи на одлуку 
о трошковима. » 

Бранилац пунолетног оптуженог може жалбу из-
јавити и без нарочитог оил мићења оптуженог али не 
против његове изрично изјаве, а од жалбе може оду-
стати само по пристанку оптуженог. 

Заступник и бранилац малолетног оптуженог 
могу и против његове воље изјавити жалбу. 

Члан 259 
Жалба треба да садржи: 
1) означење пресуде против које се Подноси 

жалба; 
2) разлоге жалбе; 
3) предлог да се побијана пресуда потпуно или 

делимично укине или преиначи. 
Кад жалба не садржи ове податке првостепени 

суд може позвати жалиоца да у одређеном року до-
пуни жалбу, али ако жалилац по овоме не поступи 
суд ће ипак доставити жалбу другостепеном суду 
на решавање. 

Жалилац може износити у жалби нове чињенице 
и нове доказе, али је дужан да наведе разлоге зашто 
их раније није изнео. 

Члан 260 
Другостепени суд ће побијају пресуду испитати 

у целини, без обзира да ли се жалбом побија пре-
суда у целини или делимично. 

Ако другостепени суд утврди да су разлози, због 
којих ' је донео одлуку у корист оптуженог који је 
изјавио жалбу, од користи за кога од саоптужени« 
који није изјавио жалбу, поступиће као да постоји 
жалба и тог саоптуженог. 

Поводом жалбе тужиоца другостепени суд може 
по предлогу вишег јавног тужиоца донети одлуку и 
у корист оптуженог. 

Члан 261 
Ако је жалба изјављена само у корист оптуже-

ног пресуда се пе може преиначити на његову 
штету. 

Члан 262 
Првостепена пресуда може се побијати: 
1) због повреде прописа кривичног поступка на 

главном претресу; 
2) због повреде кривичног закона; 
3) због погрешно или непотпуно утврђеног чи-

њеничног стања; 
4) због одлуке о казни, о трошковима кривичног 

поступка и о грађанско-правним истраживањима. 

Члан. 263 
Повреда прописа кривичног поступка постоји кад 

су у току главног претреса -повређени прописи .0 по-
ступку, тако да је једна странка лишена права која 
јој закон даје или су јој та права незаконито огра-
ничена', а тр је могло утицати на свестрано раста-
к а њ е предмета и доношење правилне пресуде. 

Члан 264 
Првостепена ' пресуда мора се укинути кад по-

стоји нека од следећих повреда прописа кривичног 
поступка: 

1) ако је суд био неправилно састављен или ако 
је пресуду донео суд који није могао судити у тој 
ствари; 

2) ако је главни претрес одржан без лица чије је 
'присуство на претресу по закону обавезно; 

3) ако је изрека пресуде нерлзумљива, против-
речна сама себи или разлозима пресуде, или ако 
нема разлога; 

4) ако је оптужба прекорачена; 
5) ако нема оптужбе или предлога оштећеног 
У осталим случајевима повреде прописа кривич-

ног поступка првостепена пресуда ће се укинути ако 
су повреде могле битно утицати на расматрање пред-
мета и доношење правилне пресуде. 

члан 265 
Повреда кривичног закона постоји ако је кри-

вични закон повређен у питању: 
1) да ли је дело за које се оптужени гони кри-

вично дело; 
2) има ли околности које искључују кривичну 

одговорност; 

3) има ли околности које искључују кривично 
гоњење а нарочито у случају кад је наступила за>-
старелост кривичног гоњења или је дело обухваћено 
амнестијом; 

4) да ли је у погледу кривичног дела за које је 
оптужени оглашен кривим примењен закон који се 
не може применити; 

5) да ли је одлуком о казни, односно одлуком о 
здрзвствено-заштитној мери, кад се та мера приме-
њује према кривично одговорном учиниоцу са сма-
њеном' урачунљивошћу, прекораченЈ овлашћење које 
суд има по закону; 

6) да ли су повређени прописи о урачунавању 
притвора, истражног затвора и издржане казне. 

Члан 206 \ ч 

Погрешно утврђено чињенично етапе постоји 
кад из чињеница, које је суд узео као доказане не 
произилазе они закључци на основу којих суд утвр-
ђује кривичну одговорност оптуженог, или кад суд 
доказе пије правилно ценио, а непотпуно утврђено 
чињеничко стање постоји кад суд одлучне чињенице 
није узео у обзир или доказе пије довољно ценио. 

Члан 267 
Одлука о казни може се побијати кад је казна 

изречена у границама закона, али је несразмера 
друштвеној опасности дела и учиниоца, а одлука о 
трошковима кривичног поступка и грађанско-прав-
ним истраживањима кад јс о њима неправилно од-
лучено. 

Члан 268 
Примерак'жалбе доставиће првостепени суд про-

тивној страни која може у року од три дана по при-
јему жалбе поднети суду одговор на жалбу. 
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По протеку овог рока првостепени суд ће до-
ставити жалбу и одговор на жалбу, ако га је било, 
са свим списима другостепеном суду. 

Ако је окружни суд као првостепени суд изрекао 
смртну казну, а жалба није изјављена, списи ће се 
ипак доставити другостепеног суду ради разматра-
ња пресуде. 

Приликом достављања списа по жалби претсед-
ник већа првостепеног суда даће објашњење о на-
водима жалбе, који се тичу повреда основних про-
писа кривичног поступка (члан 264 овог закона). 

Члан 269 
Кад списи по жалби стигну другостепенОм суду 

претседник жалбеног већа одређује судију известиоца 
који ће списе доставити јавном тужиоцу на расма-
трање осим у случају кад је у питању дело за које 
се гони пс приватној тужби. По потреби судија 
известилац прибавиће од првостепеног суда извештај 
о повредама прописа у поступку. 

Другостепени суд доноси одлуке или у седници 
већа или на основу одржаног претреса . 

Да ли ће се одржати претрес одлучује другосте-
пени суд у седници већа. 

О седници већа обавестиће се јавни тужилац. 

Члан 270 
Ако су у жалби изнете нове чињенице или нови 

докази, жалбено веће другостепеног суда оцењује да 
ли су они од важности за пресуђење ствари. У том 
циљу веће може преко првостепеног суда извидети 
да ли постоје докази на које се жалила« позива. 

Члан 271 
Другестепени суд може у седници већа или на 

претресу одбацити жалбу као неблаговремену или 
као недозвољену или одбити жалбу као неосновану 
и потврдити пресуду суда првог степена', или уки-
нути ову пресуду и упутити предмет првостепеном 
суду на поновни претрес и одлуку или преиначити 
првостепену пресуду. 

Члан 272 

Жалба ће се одбацити решењем као неблаговре-
мена ако се утврди да је поднета после законског 
рока. 

Члан 273 

Жалба ће се решењем одбацити као недозвољен^ 
ако се утврди да је жалбу изјавило лице које није 
овлашћено на подношење жалбе или лице које се 
одрекло или одустало од жалбе или ако жалба по 
закону није дозвољена. 

Члан 274 
Другрстепени суд ће пресудом одбити жалбу као 

неосновану и потврдити пресуду суда првог степена 
кад утврди да не постоје разлози због којих се може 
побијати пресуда (члан 262 овог закона). 

Члан 275 
Другостепени суд ће решењем укинути првосте-

пену пресуду и упутити предмет на поновно суђење 
истом или другом већу првостепеног суда или дру-
гом суду свога подручја, ако утврди да због повреде 
прописа кривичног поступка или због погрешно или 
непотпуно утврђеног чињеничног стања у побијеној 
пресуди или због ва-жнрсти н^вих доказа и чињеница 
треба наредити нови главни претрес пред првостепе-
ним судом. 

Другоотепени суд може и само делимично уки-
нути првостепену пресуду, ако се поједини делови 
пресуде могу издвојити без штете за правилно пре-
суђење. 

Нови докази и чињенице сматраће се важним 
ако доводе у сумњу одлучне чињенице које је суд 
првог степена узео за доказане и на којима је засно-
вао своју пресуду. 

Члан 276 

Друго е тел ен и суд ће пресудом преиначити прва-
степену пресуду ако утврди да су одлучне чињенице 
у првостепено] пресуди правилно утврђене и да се 
е обзиром на утврђено чињенично стање ствари по 
прав или ој примени закона има донети друкчија пре-
суда. ^ 

Члан 277 
Прописи о главном претресу пред првсстспечим 

судом у погледу јавности, руковођења претресом и 
објављивање и израде пресуде сходно ће се приме-
њив ти и у поступку пред другостепеним судом. 

Члан 278 
О претресу пред другостепеним судом обавестиће 

се тужилац, заступник приватног тужиоца, оптужени 
и његов бранилац, са назначењем"" да ће се претрес 
одржати и у њиховом отсуству. 

Ако се оптужени налази у затвору на претрес ће 
се по правилу позвати само његов бранилац ако га 
има, а у случају обавезне одбране поступиће се по 
члану 50 овог закона. 

Претседник већа може наредити да се оптужени 
који се налази у затвору доведе, ако је то потребно 
због његове одбране. 

Члан 279 
Претрес пред другостепеним судом почиње излз1-

гањем судије известиоца. Известилац излаже стање 
ствари не дајући своје мишљење. После тога добија 
реч жалилац а затим противна странка Ако су обе 
странке изјавиле жалбу прво добија реч тужилац. 

Члан 280 
Ако се приликом расматрања жалбе у седници 

већа или на претресу установи да је за суђење у 
првом степену био стварно надлежан жалбени суд, 
а не суд који је донео побијану пресуду, жалбено 
веће укинуће првостепену пресуду и предмет упутити 
на пресуђење надлежном већу жалбеног суда и о 
томе обавестити првостепени суд. 

Члан 281 
У образложењу пресуде односно решења друго-

степени суд треба да оцени како жалбене наводе 
тако и околности које је узео у обзир по службеној 
дужности. 

Кад се првостепена пресуда укида због повреда 
прописа кривичног поступка треба у образложењу 
навести који су прописи повређени, у чему се по-
вреда састоји и због чега је одлучујућа. 

Кад се првостепена пресуда укида због погрешно 
или непотпуно утврђеног чињеничног стања, или због 
важности нових доказа или чињеница, треба навести 
у чему је та погрешност или непотпуног, односно 
због чега су нови докази и чињенице важни и од 
утицаја за доношење правилне одлуке. 

Члан 282 
Другостепени суд доставља све списе суду првог 

степена са довољним бројем отправака своје одлуке 
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ради предаје странкама и другим заинтересованим 
лицима. 

Члан 283 
Првостепени суд коме је предмет упућен на по-

новно суђење узеће за основицу ранију оптужницу 
односно оптужни предлог. Ако је пресуда првосте-
пеног суда делимично потврђена а делимично уки-
нута, првостепени суд ће за основицу узети само 
онај део оптужбе који се односи на укинути део 
пресуде. 

На новом претресу странке могу истицати нове 
наводе и износити нове доказе. 

Првостепени суд је дужан да изведе све процесне 
радње и расправи сва спорна питања на која је ука<-
зао другостепени суд у својој одлуци. 

При изрицању нове пресуде првостепени суд је 
везан забраном прописаном у члану 261 овог закона. 

Жалба на решење 
Члан 284 

Против решења среских и окружних судова до-
нетих у првом степену странке и лица чија су права 
повређена могу изјавити жалбу увек кад по овом 
закону није изрично прописано да жалба није доз-
вољена. 

Решења која се доносе у циљу припремања глав-
ног претреса и пресуде странке могу побијати само 
у жалби на пресуду. 

Члан 285 
Жалба на решење подноси се суду који је донео 

решење и то у року од три дана од дана усменог 
саопштења, а ако усменог саопштења није било, од 
дана кад решење буде достављено. 

Члан 286 

Ако по прописима овог закона није друкчије 
одређено или ако суд друкчије не одлучи, подно-
шењем жалбе на решење одлаже се извршење пови-
јеног решења. 

Члан 287 

0 жалби на решење одлучује другостепени суд 
увек у седници већа. 

Другостепени суд може решењем: 
1) одбацити жалбу као неблаговремену или као 

недозвољену; 
2) одбити жалбу као неосновану; 
3) уважити жалбу и решење укинути или преи-

начити. 

Члан 288 

На поступак по жалби на решење сходно ће се 
Лримењмтаати чланови 256 став 3, 256—259, 261, 268 
став 4, 269 став 1 и 4 и 270 овог закона. 

ГЛАВА XX 

Понављање кривичног поступка 
Члан 289 

Кривични поступак к о п * је довршен п р а в о г а -
жноМ пресудом Може се т захтев овлашћеног лица 
поновити само у случајевима и под условима пред-
виђеним у свом закону. 

Члан 290 
' Кад је пресуда којом се оптужба одбија услед 

тога што нема предлога оштећеног постала нраво-

снажна, а рок за подношење предлога није протекао, 
поступа« се неће понављати већ ће се наставити 
чим оштећени стави предлог,-

Члан 291 
Правоснажна пресуда може се преиначити и без 

понављања кривично1" поступка: 
1) ако је у две или више пресуда против истог 

окривљеног правоснажно изречено више казни а нису 
примењени прописи кривичног законика о стицају 
и о одмеравању једне казне; 

2) ако се праноснажна пресуда којом је за више 
кривичних дела изречена једна казна не би дели-
мично могла извршити због амнестије, помиловања 
или из других разлога. 

У случају под 1) суд ће на предлог јавног ту-
жиоца или осуђеног преиначити ранију пресуду у 
погледу казне и новом пресудом одредити једну 
казну. За доношење нове пресуде надлежан је онај 
суд који је изрекао најстрожију врсту казне, а код 
истоврсних казни онај који је изрекао највећу казну, 
а ако су казне једнаке онда суд који је последњи 
изрекао казну. 

У случају под 2) суд који је судио у првом сте-
пену донеће решење уколико казну треба извршити 

Члан 292 
Кривични поступак завршен правоснажном пре-

судом може се поновити: 
1) ако се докаже да је пресуда заснована на 

лажној исправи или на лажном исказу сведока или 
вештака; 

2) ако се докаже дз је до пресуде дошло услед 
кривичног дела јавног Тужиоца, лица које је вршило 
ислеђење, с у д ^ е или судије-поротника; 

3) ако се изнесу нове чињенице или се поднесу 
нови докази који су посебно или у вези са раније 
изведеним доказима подобни да проузрокују осло-
бођење лица које је било осуђено или његову осуду 
по блажем или строжијем кривичном закону или 
осуду лица које је било ослобођено односно против 
кога је оптужба била одбијена. 

У случајевима из тачке 1) и 2) мора се право-
снажном пресудом доказати да су наведена лица 
оглашена кривим за односна кривична дела*. 

Члан 293 
У случају ГАЗ члана 292 стан 1 тачка 3 овог 

закона понављање поступка на штету осуђеног није 
дозвољено, ако је протекло више од једне године од 
кад се сазнала за нове чињенице или нове доказе. 

Понављање кривичног послупка у корист осуђе-
ног може се обавити и после његове смрти и без 
обзира на застарелог . 

Члан 294 
Предлог за понављање поступка може подићи 

по својој иницијативи или по молби странке ја^дк 
тужилац аутономне покрајине, јавни тужилац народне 
републике или Јавни тужилац ФНРЈ. 

У циљу разјашњења ствари јавни тужилац може 
спровести извиђаје. 

Члан 295 
Кад јавни тужилац нађе да поступак треба поно-

вити поднеће предлог непосредно врховном суду на-
родне републике односно врховном суду аутономне 
покрајине, а ако је првостепен^ пресуду изрекао 
Врховни суд Ф Н Р Ј онда томе суду. 

Стављајући предлог врховном суду за донавЈМ-
ње кривичног поступка на штету окривљеног јавнк 
тужилац може наредити истражни затвор. 
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Врховни суд расм:.тра захтев за понављање по-, 
ступка у седници в е ћ . 

Врховни суд може или вратити предмет јавном 
тужиоцу ради спровођења потребног ислеђења, или 
одбити захтев за понављање поступка као неоснован, 
или захтев уважити и предмет упутити првостепеном 
суду на нови претрес. 

Ако је предлог за. понављање (поступка поднет у 
корист окривљеног, врховни суд може и пре пего 
што донесе одлуку наредити да се извршење пресуде 
одложи или прекине. 

Првостепени суд коме је упућен предмет на по-
новни претрес не може нову пресуду донети на штету 
окривљеног ако је захтев за. понављање .подигнут у 
његову корист. 

ГЛАВА XXI 

Ванредно ублажавање мазне 

Члан 298 
Ублажавању правоснажно изречене казне има ме-

ста '2ко се по правоснажности пресуде појаве окол-
ности којих није било кад се изрицала пресуда или 
се онда за њих није знало иако су постојале, а оне 
би очигледно проузроковале блаже одмеравање 
казне. 

Члан 297 
Захтев' за ублажавање казне могу поднети јавни 

тужилац или осуђени. 
Захтев за ублажавање казне не задржава извр-

шење казне. 

Члан 298 
Захтев се подноси суду који је доне-' пресуду 

у првом степену. 
Ако је захтев за ублажавање казне поднет сре-

ском или окружном суду, суд ће по саслушању јав-
ног тужиоца испитати да ли постоје разлози за убла-
жавање. Ако се осуђени налази на издржавању казне 
поправног рада, лишења слободе или лишења сло-
боде е принудним радом, суд ће претходно прибавити 
податке о његовом владању за време издржавања 
казне. 

Ако суд нађе да је захтев за ублажавање казне 
основан, упутиће образложени предлог врховном 
суду народне-републике односно врховном суду ауто-
номне покрајине. У противном случају одбациће зах-
тев решењем. 

О предлогу среског односно окружног суда до-
носи коначно решење врховни суд народне републике 
односно врховни суд аутономне покрајине у седници 
већа а по саслушању надлежног јавног тужиоца на- • 
родне републике односно аутономне покрајине. 

Ако је захтев за ублажавање казне поднет Вр-
ховном суду ФНРЈ, врховном суду народне репу-
блике или врховном суду аутономне покрајине, онда 
ће тај суд по саслушању јавног тужиоца донети 
коначну одлуку. 

ГЛАВА XXII 

Захтев за заштиту законитости 

Члан 299 
Против правоснажних судских одлука донетих у 

кривичном поступку којима је повређен закон имају 
право подизати захтев за заштиту законитости: Јавни 
тужилац ФНРЈ, јавни тужилац народне републике, 
јавни тужилац аутономне покрајине, Претседник Вр-
ховног суда/ ФНРЈ, претседник врховног суд:; на-
родне републике и претседник врховног суда ауто-
номне покрајине. 

Суд који решава о захтеву за заштиту законито-
сти испитаће повреде 'које се у захтеву истичу и на 
које захтев упућује. 

Одлука којом се усваја захтев за. заштиту зако-
нитости има правно дејство на предмет по коме је 
захтев подигнут., 

Члан 303 
Јавни тужилац ФНРЈ има право подизати захтев 

: ' м т г и Т И Т У З З К О Н И Т О С Т И против одлука Врховног суда 
ФН1 Ј, као и против одлука врховног суда народне 
републике и врховног суда аутономне покрајине у 
погледу примене савезних закона. 

Ја.вни тужилац народне републике односно јавни 
тужилац аутономне покрајине има право подизати 
захтев за заштиту законитости против правоснажних 
одлука среских и окружних судова у погледу при-
мене савезних закона и закона републике, као и про-
тив одлука врховног суда народне републике одно-
сно врховног суда аутономне покрајине у погледу 
примене закона републике. 

Јавни тужилац ФНРЈ има право подизати захтев 
за заштиту законитости и против оних правоснажних 
судских одлука против којих захтев подижу јавни 
тужилац народне републике и јавни тужилац ауто-
номне покрајине. 

Члан 301 
Претседник Врховног суда ФНРЈ има право по-

дизати захтев за заштиту законитости против право-
снажних судских одлука у погледу примене савезних 
закона. " 

Претседник врховног- суда народне републике и 
претседник врховног суда аутономне покрајине им-ају 
право подизати захтев за заштиту законитости про-
тив правоснажних одлука среских и окружних судова 
у републици односно аутономној покрајини у погледу 
примене савезних закона и закона републике, као и 
против одлука врховног суда народне републике од-
носно врховног, суда аутономне покрајине у погледу 
примене закона републике. 

Члан 302 
Врховни суд народне републике и врховни суд 

аутономне покрајине надлежни су да решавају о 
захтеву з:< заштиту законитости против правосна-
жних одлука среских и окружних судова:, као и про-
тив одлука већа врховног суда народне републике 
и врховног суда аутономне покрајине у погледу при-
мене. закона републике. 

Врховни суд ФНРЈ надлежан је да решава о зах-
теву за заштиту законитости против одлука врховног 
суда народне републике и врховног суда аутономне 
покрајине у погледу примене савезних закона, као и 
против одлука већа Врховног суда ФНРЈ. 

Члан 303 
О захтеву за заштиту законитости врховни су-

дови по правилу решавају у већу. 
У општој седмици Врховни суд ФНРЈ одлучује 

кад решава о захтеву зз заштиту законитости против 
одлука већа Врховног суда ФНРЈ, в врховни суд 
народне, републике и врховни суд аутономне покра-
јине кад решавају о захтеву за заштиту законитости 
против одлука већа врховног суда народне републике 
односно врховног суда аутономне покрајине у по-
гледу примене закона републике. 

Члан 304 
Захтев за заштиту законитости може се подићи 

у року од године дана рачунајући од дана правоена-
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жности одлуке, али Јавни тужилац ФНРЈ има право 
да тај захтев подигне и после овог рока у случају 
значајне повреде закона. 

Члан 305 
^благовремено поднет захтев за заштиту зако-

нитости одбациће суд решењем. 

• Члан 305 

Суд ће решењем одбацити захтев за заштиту 
законитости као неоснован ако утврди да одлуком 
против које је тај захтев подигнут није повређен 
закон. 

Члан 307 
Кад суд утврди да је захтев за заштиту закони-

тости основа« и да се е обзиром на. раније утврђено 
чињенично стање по правилној примени закона има 
донети нова одлука, преиначиле правоснажну судску 
одлуку. 

Члан 308 

Кад суд утврди да је захтев за заштиту закони-
тости основа«, али да одлучне чињенице у правосна-
жној одлуци не дају основ за доношење нове одлуке, 
укинуће у целости или делимично првостепена- и дру-
постепену одлуку или само другостепену одлуку и 
вратити предмет на поновну одлуку првостепеном 
или другостепеном суду. 

Пред првостепеним односно другостепеним судом 
странке могу истицати козе наводе и подносити нове 
доказе. 

Суд коме је предмет упућен на поновно суђење 
узеће за основицу ранију оптужницу односно опту-
жни предлог. Ако је судска пресуда само делимично 
укинута, суд ће узети за основицу само онај део 
оптужбе који се односи ста укинути део пресуде. 

Суд је дужан да изведе све процесне радње и 
расправи сва спорна питања на која МУ је указао 
врховни суд. 

Кад је поред првостепене'укинута и другостепена 
одлука предмет се.доставља првостепеном суду преко 
другостепеног суда. 

Ако је захтев за заштиту законитости био по-
дигнут у корист осуђеног суд је при изрицању нове 
пресуде везан забринем прописаном у члану 261 овог 
закона. 

Члан 309 

О захтеву за заштиту законитости суд решава у 
седници већа којој присустзује јавни тужилац. 

Ако је потребно, одређени судија известилац 
п р е т х о д ^ ће. прибавити списе, а може затражити 
и обавештења о повредама закона. 

ГЛАВА XXIII 

Нарочите врсте поступка 
Поступак против малолетник 

Члан 310 
У поступку против окривљених малолетник који 

су навршили 14 година примењиваће се прописи овог 
закова«, уколико у следећим члановима није друкчије 
одређено. 

Члан ЗИ 
Кривични поступак против малолетник је хитан. 
$ т'0^ поступку утврдиће се пре свега годаде 

стар6стги1 ка^олетника и околности потребне за Оцену 

његове душевне развијено е ги Осим тога. поред чи-
њеница које су важне за утврђивање кривичне одго-
ворности, испитаће се прилике у којима малолетник 
живи и околности под којима је учинио кривично 
дело. 

У том циљу саслушао се родитељи окривљеног 
малолетника или његов старалац и прибавити изве-
штај од органа старатељства и васпитне установе, 
васпнтно-поправног дома или другог завода. 

Нико не може бити ослобођен од дужности све-
дочења (члан 165 овог закона) у погледу чињеница 
које се односе на утврђивање душевне развијености 
малолетник и прилика у којима малолетник живи. 

Члан 312 
Ако се у току поступка покаже да је за, малолет-

ан!« опасно да и даље остане у својој досадашњој1 

средини, могу се у споразуму са органима ста/татељ-
ства предузети подесне привремене мере за његову 
заштиту, старање и смештај. 

Притвор односно истражни затвор окривљени 
малолетник издржаваће одвојено од пунолетних 

Члан 313 
Малолетник се не може судити у отсусгву. 
О главном претресу увек ће се обавестити роди-

тељ или старалац оптуженог малолетника као и ор-
ган сгаратељства. 

На главном претресу искључиће се јавност. Јав-
ност ће се искључити и приликом објављиван^ пре-
суде ако суд нађе да би објављивање штетно утицало 
на даљи живот малолетник. 

Приступ на претрес може се допустити службе-
ним лицима која се баве заштитом и васпитањем 
малолетника. 

Ако се на истом главном претресу суди малолет-
ним и пунолетним лицима, суд може искључити јав-
ност ако је то у интересу оптужених мало четника. 

Члан 314 
Судије-поротници који улазе у састав већа пред 

којим се има одржати главни претрес против опту-
женог малолетник треба да> имају искуство у васпи-
тању деце. 

Члан 315 
Суд примењује према малолетни^ васцитно-по-

правне мере решењем, а пресуду изриче само кад 
према прописима кривичног законика нађе да треба 
изрећи.казну или донети пресуду којом се оптужени 
малолетник ослобођава од казне или пресуду којом 
се ослобођава од оптужбе или се оптужба одбија. 

" У образложен^ - решења којим се примењују вас-
читио-поправке мере суд ће нарочито изнети окол-
ности из којих се види степен душевне развијености 
малолетник. 

Кад суд примени васпитно-поправне мере, тро-
шкове кривичног поступка! (члан 87 став. 2 тачка! 1—3 
овог з.акона) сноси држава, а оштећени који је при-
јавио грођанско-правно потраживање упутиће се на 
грађанску парницу. 

Члан 316 
Ако је малолетник смештен у васпитно поправни 

дом, предлог за његово отпуштање или предлог да се 
премо њему примени друга мера може поднети управ-
ник дома или јавни тужилац после годину дана од 
дана смештаја малолетник у дом. Суд ће овај пред-
лог усвојити ако утврди да се малолетник тако по-
правио да треба васпитно-поправну меру-укинути или 
је заменити другом. 
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Ако је према малолетник^- примењена нака друга 
васпитно-поправна мера, родитељи малолетним, ор-
ган старатељства, управник васпитне установе одно-
сно медицинско-поправног завода или јавни тужилац 
могу увек предложити суду да се примењена мера за 
време њеног трајања замени другом мером. 

Решења из претходних ставова д о н о м у већу 
онај суд који је применио васпитно-поправну меру 
а по саслушању јавног тужиоца. Ако Је то потребно, 
суд може саслушати малолетник, управника васпитне 
односно васпитно-поправне установе и друга лица, 
као и извидети и друге околности које су од важно-
сти за доношење одлуке. 

Приликом одлучивање да ли ће примењену вас-
питно-поправну меру укинути или заменити другом, 
суд ће узети у обзир владање малолетним за време 
трајања примењене мере, а у случају замене и сврху 
која се васпитно-поправном мером има постићи. 

Члан 317 
Ако се пред иследним органом, јавним тужиоцем 

или судом установи да малолетник није навршио 14 
година у време извршења кривичног дела, неће се 
водити кривични поступак, а ако је покренут обуста-
виће се. Такав малолетник предаће се органу стара-
тељства који ће одлучити да ли ће га предати роди-
тељима односно стараоцу или ће га упутити у завод 
за васпитање. 

Поступак за примену здравствено-заштиних мера 

Члан 318 
Кад се у ислеђењу обустави кривични поступак 

због тога што је окривљени учинио кривично дело У 
неурачунљивом стању услед душевног обољења, при-
времене душевне поремећености или заосталог ду-
шевног развоја или што је оболео од каквог трајног 
душевног оболења по учињеном делу, јавни тужилац 
ставиће предлог суду да по одржаном претресу реши 
о примени здравствено-заштитних мера у смислу про-
писа кривичног законика. 

Ако је код окривљеног у току наређења насту-
пило привремено душевно обољење или привремена 
душевна поремећеност, поступиће се по чл. МЗ овог 
закона. 

Члан 319 
На претрес ће се позвати јавни тужилац и лекари, 

по могућству психијатри. Ако су лекари дали свој 
налаз и мишљење у току ислеђења не морају се по-
зивати на претрес. На претрес се могу по потреби 
позвати окривљени, његов бранилац, његови роди-
тељи односно старалац и брачни друг. 

По саслушању позватих лица и на основу налаза 
и мишљења лекара, суд ће решењем одлучити о упу-
ћивању окривљеног у завод за душевно болесна лица 
или други завод за лечење. 

Члан 320 
По претходном члану поступиће се и кад се н4 

главном претресу установи да је оптужени по учи-
њеном делу оболео од каквог трајног душевног обо'-
љења. 

Ако је код оптуженог наступило привремено ду-
шевно обољење или привремена душевна поремеће-
н о ^ поступиће се по члану 210 овог закона. 

Ако је душевно обољење, привремена душевна 
поремећено^ или заостали душевни развој постојао 
у времену извршења кривичног дела, суд ће решење 
о упућивању у завод за душевно болесна лица или 
други завод за лечење донети одвојено од пресуде 
којом се оптужени ослобођава од оптужбе због не-
урачунљивости. 

Члан 321 
Правоснажно решење о упућивању у завод за 

душевно болесна лица или други завод за лечење 
доставиће се суду који је надлежан да одлучи о ли-
шењу пословне способности. О решењу ће се обаве-
стити и орган старателство. 

Исто тако ће се поступити кад суд у пресуди 
одлучи да се осуђено лице са смањеном урачунљи-
вошћу упути у завод за душевно болесна лица или 
други завод за лечење. 

Члан 322 
На предлог управе завода или органа старатељ-

ства, а по саслушању јавног тужиоца, суд који је 
донео решење о упућивању у завод донеће решење о 
отпуштању из завода кад нађе на основу мишљења 
лекара да је даље лечење или чување непотребно. 

Кад се донесе решење о отпуштању из завода 
лица са смањеном урачунљивошћу које је осуђено 
но казну лишења слободе е принудним радом, одно-
сно лишења слободе до три године, или на казну 
поправног рада, суд ће решењем истовремено одлу-
чити да ли ће се и уколико казна извршити. Суд ће 
при том узимати у обзир друштвену опасност дела 
и учиниоца, време проведено у заводу, као и у којој 
је мери лечење утицало на поправљање учиниоца. 

ГЛАВА XXIV 

Извршење одлука 
Члан 323 

Пресуда се извршује кад постане правоснажна 
и кад извршењу не стоје на путу никакве сметње. 

Пресуда постаје правоснажна кад се више не 
може побијати жалбом или кад се овлашћено лице 
одрекло или одустало од жалбе или кад ж>глба иначе 
није дозвољена. У случају одустанка или одрицања 
од жалбе пресуда постаје правоснажна даном оду-
станка односно одрицања, уколико противна странка 
није поднела жалбу. 

Ако суд који је доиео пресуду у првом степену 
није надлежан за извршење казне, претседник већа 
доставиће оверени препис пресуде са потврдом о 
извршиоци надлежном државном органу, предузећу 
или установи који су надлежни за њено извршење. 

Члан 324 
Ко извршује поједине врсте казни прописано је 

у члану 3 Закона о извршењу казни. 

Члан 325 
Ако изречена казна има по прописима закона за 

последицу конфискацију имовине или губитак права 
на ношење ордена или одликовања, суд ће, иако оне 
нису изречене као казне, ради спровођења конфиска-
ције имовине или губитка права на ношење ордена 
или одликовања поступити по члану 323 став 3 овог 
закона. 

Члан 326 
Извршење пресуде у погледу трошкова кривич-

ног поступка и грађанско-правних истраживања врши 
надлежни срески суд по прописима извршног по-
ступка. 

Принудна наплата трошкова кривичног поступка 
и гр а ђан еко-гарави их истраживања у корист државе 
врши се по службеној дужности. Трошкове изврше-
ња претходно сноси држава. 

Ако је у пресуди изречено да предмети одузети 
у смислу члана 152 став 1 овог закона припадају, 
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држави, суд ће одлучити да ли ће се такви предмети 
продати по прописима извршног поступка или ће се 
предати криминалистичка музеју или ће се уни-
штити. 

Члан 327 
Решења се извршују кад постану правоснажна 

ако закон друкчије не прописује или ако суд, јавни 
тужилац или иследни орган друкчије не нареди. На-
редбе се извршују одмах ако суд, јавни тужилац или 
иследни орган друкчије не нареди. 

Правоснажност решења наступа кад се оно не 
може побијати жалбом или кад жалба није дозво-
љена. 

Решења и наредбе, уколико није друкчије пропи-
сано, .извршују органи који су те одлуке донели. За 
извршење казни лишења слободе које су изречене 
због повреде реда надлежни орган обратиће се ор-
гану унутрашњих послова!. Ако је суд решењем изре-
као новчану казну или је решењем одлучио о тро-
шковима кривичног поступка, у погледу извршења 
примениће се прописи члана! 3 тачка 4 Закона о 
извршењу казни, односно члана 326 овог закона. 

Члан 328 
Решење којим се утврђује брисање условне осуде 

због наступања законских услова доноси и без молбе 
осуђеног суд који је судио у првом степену. 

О опозивању условне осуде одлучује пресудом 
суд који је надлежан за дело због кога се опозива 
условна! осуда (члан 69 став 2 Кривичног законика!). 

Члан 329 
О свакој осуђујућој пресуди судови ће достав-

љати потребне податке за казнену евиденцију отсеку 
односно одељењу унутрашњих послова при извр-
шном одбору среског (градског) народног одбора 
надлежном по пребивалишту осуђеног. 

ГЛАВА XXV 

Брисање осуде (рехабилитација) 
Члан 330 

Кад се према прописима кривичног законика 
осуда брише на молбу осуђеног, молба се подноси 
суду који је донео пресуду у првом степену. 

Судија који за то буде одређен претходно 'ће 
испитати да ли је истекло потребно време по закону, 
па ако нађе да није одбациће молбу решењем. 

Ако је законом одређено време протекло, судија 
ће извршити потребне извиђаје и утврдити чињенице 
на које се позива молилац, па ће прикупити доказе 
о свима околностима које су важне за одлуку. 

У том циљу може се затражити извештај о пона-
шању осуђеног од органа унутрашњих послова у 
чијем је подручју осуђени у току законом одређеног 
времена, боравио, као и од управника казнено-по-
правних домова где Је осуђени казну издржавао. 

Члан 331 
По извршеним извиђајима списи се достављају 

јавном тужиоцу на мишљење. 
Пошто јавни тужилац врати списе са својим ми-

шљењем предмет.се упућује на решавање судском 
већу, које се код среских и окружних судова састоји 
од судије и двојице судија-поротника, а код врхов-
них судова од тројице судија. 

Ако веће нађе да су се стекле све законске прет-
поставке, донеће решење о брисању ^суде и спрово-
ђењу брисања у казненим регистрима. У противном 
одбиће молбу решењем. 

Ако суд одбије молбу зато што сматра да осу-
ђено лице својим понашањем није заслужило брисање 
осуде, осуђено лице може да понови молбу по истеку 
две године од дана правоснажности решења. 

Члан 332 
Решење којим се утврђује брисање осуде због 

наступања законских .услова (члан 92 став 1 и 2 
Кривичног законика) доноси и без молбе осуђеног 
отсек односно одељење унутрашњих послова при 
извршном одбору оног среског (градског) народног 
одбора где је осуђени имао пребивалиште у времену 
изрицања казне. 

Пре доношења решења о утврђивању брисања 
осуде, отсек односно одељење унутрашњих послова 
испитаће да ли осуђено лице за време прописано у 
кривичном законику није учинило ново кривично 
дело. 

Члан 333 
Ако надлежни отсек односно одељење унутра!-

шњих послова пропусти да донесе решење о утвр-
ђивању брисања осуде, осуђено лице може тражити 
да се брисање осуде утврди. 

Ако отсек односно одељење унутрашњих .послова 
не поступи по тражењу осуђеног, осуђени може тра-
жити да суд који је изрекао казну у првом степену 
донесе решење о утврђивању брисања осуде. 

» 
О овом тражењу суд одлучује по саслушању јав-

ног тужиоца. 

Члан 334 
Брисањем осуде не дира се у права трећих лица 

која се оснивају на кривичној пресуди. 

При давању сведоџбе на основу казнених реги-
стара не сме се брисана осуда помињати. 

ГЛАВА XXVI 

Међународна кривично-правна помоћ 
Члан 335 

Међународна правна помоћ врши се по пропи-
сима које предвиђају међународни уговори и кон-
венције. 

Кад нема међународних уговора и конвенција, 
односно кад у њима није што друго прописано међу-
народна правна помоћ врши се по прописима овог 
закона. 

' ' -ан 336 
Молбе домаћих судова, јавног тужиоца и ислед-

них органа за правну помоћ у кривичним предме-
тима достављају се иностраним судовима дипломат-
с к и путем, а на исти се начин молбе иностраних 
судова за правну помоћ достављају домаћим судо-
вима. 

Члан 337 
Министарство иностраних послова ФНРЈ упутиће 

молбу иностраног суда за правну помоћ министар-
ству правосуђа народне републике, које ће ту молбу 
упутити на поступак надлежном органу у чијем по-
дручју борави лице коме се има уручити спис или 
које се има испитати или суочити или у чијем по-
дручју треба извршити иследну радњу. 

Да ли ће се радња која је предмет молбе ино-
страног суда извршити и како ће се та радња извр-
шити, решава суд по прописима Федератиане пак 
родне Републике Југославије. 
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Члан 338 
По молби иностраног суда за правну помоћ до-

маћи суд неће поступити ако- се тиме вређа право 
уточишта које у Федеративној Народној Републици 
Југосл&вији уживају страни држављани прогоњени 
због залагања за демократска начела, национално 
ослобођење, права радног народа и слободу научног 
и културног рада. 

Исто тако домаћи судови неће поступити ни по 
молби иностраног суда којом се тражи извршење 
кривичне пресуде иностраног суда. 

Кад се молба за правну помоћ односи на дело 
које по домаћем праву није кривично дело, затра-
жиће суд упутство од Министра правосуђа ФНРЈ да 
ли ће поступити по молби. 

ГЛАВА XXVII 

Издавање окривљених или осуђених лица 
Члан 339 

Ако у међународним уговорима и конвенцијама 
није друкчије предвиђено, издавање окривљених илу 
осуђених лица тражиће се и вршити по прописима 
овог закона. 

Члан 340 
Захтев за издавање подноси се дипломатска! 

путем. 

Члан 341 
Није дозвољено: 
1) издавање домаћих држављана; 
2) издавање оних иностраних држављана који се 

прогоне због залагања за демократска начела, на-
ционално ослобођење, права радног народа или сло-
боду научног и културног рада. 

По правилу неће се дозволити ни издавање лица 
окривљених или осуђених за дела за која је предви-
ђена казна лишења слободе (затвора) испод пет го-
дина или блажа казна. 

Члан 342 
Претпоставке за издавање јесу: 
1) да је утврђена истоветност лица чије се изда-

вање тражи; 
2) да је дело због кога се тражи издавање кри-

вично дело и по прописима иностраног права и по 
прописима Федеративне Народне Републике Југосла-
вија. 

3) да по законима Федеративне Народне Репу-
блике Југославије или по међународни* уговорима 
издавање није забрањено, нити да је по законима 
Федеративна Народне -Републике Југославија насту-
пила застарело« кривичног гоњења или за старел ост 
извршења казне пре наги што је инострани држав-
љанин притворен или као окривљени испитан; 

4) да инострани држављанин чије се издавање 
тражи није од домаћих судова због истог дела већ 
осуђен или правоснажно ослобођен или да му није 
казна угашена, или да против иностраног држављз-
нина није 'поведен кривични поступак о том или о 
коме другом кривичном делу; 

5) да постоји основана сумња за кривичну одго-
ворност иностраног држављанина чије се издавање 
тр т и . 

Члан 343 
О издавању инострано1, држављанина ради кри-

вичног гоњења или ради издржавања казне решава 
Окружни суд, у чијем подручју он борави или у 
чијем се подручју затече. 

Члан 344 
Захтеву иностраног суда за издавање мора бити 

приложено: тачан опис окривљеног ради утврђивања, 
његове истоветности и уверење о његовом држав-
љанству, а за утврђење кривичног дела и основа 
сумње, или за доказ осуде потребни списи у извор-
нику или у овереном препису, и то: или оптужница 
или пресуда или наредба за притвор или који спис 
раван овој наредби, у коме је назначено породично 
и рођено име окривљеног, одакле је, занимање, опис 
дела, законски назив кривичног дела, основи сумње 
и извод из текста кривичног закона иностране др-
жаве, који Се има применити на дело окривљеног 
или осуђеног липа. 

Ако су поменути прилози састављени на језику 
стране државе треба да је приложен и оверен пре-
вод на једном од језика народа Федеративна Народне 
Р е публике Ју го ел а в и ј е. 

Члан 345 
На молбу иностраног суда која одговара захте-

вима члан 344 овог закона надлежни суд ће издати 
налог да се инострани држављанин чије се издавање 
тражи притвори ако је то потребно, односно да се 
по потреби предузму мере за спречавање његовог 
бегства. 

У хитним случајевима., кад постоји опасност да 
ће окривљени побећи или да ће се сакрити, домаћи 
надлежни орган може наредити притвор га основу 
молбе и ^ л е ж н о г иностраног иследног органа без 
обзира' иа који је начин упућена, ако су у њој наве-
дени: подаци за утврђивање истоветноста, природа 
и назив кривичног дела, број, датум, место и назив 
иностраног органа који је издао налог за притвор и 
изјава да ће издавање окривљеног бити тражено ре-
довним путем. Кад домаћи надлежни орган у овом 
случају нареди притвор, известиће о томе министар-
ство правосуђа народне републике и Министарство 
правосуђа ФНРЈ. 

У случају из претходног ставка надлежни орган 
ће наредити да се инострани држављанин који је 
притворен по молби надлежног иностраног иследног 
органа пусти на слободу, ако захтев за издавање не 
буде поднет у року који домаћи надлежни орган 
одреди е обзиром на удаљеност иностране државе, 
а који не може бити дужи од три месеца од дана 
притварања. 

Притворени инострани држављанин спровешће се 
без одлагања јавном тужиоцу или иследном органу 
који ће му, пошто утврди његову истоветност, саоп-
штити због чега се тражи његово издавање и позвати 
га да наведе шта има у своју одбрану. 

О испитивању гл одбрани лр нтв ор е ног иностра-
ног држав-љанина сачиниће са записник. 

Члан 345 

Записник о испитивању одмах ће се доставити 
окружном суду, који ће по саслушању јавног ту-
жиоца спровести остала потребна извиђања и прове-
рити да ли постоје претпоставке зл издавање ино-
страног држављанина. односно за предају предмета 
на којима је или помоћу којих је кривично дело учи-
њено, ако еу ти предмети одузети од окривљеног 
иностраног држављанина. 

Члан 347 
К;:д окружни суд донесе решење поводом зах-

тева за издавање, доставиће решење са свима спи-
сима Врховном суду ФНРЈ ради доношења коначне 
одлуке. 
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У решењу којим Врховни суд ФНРЈ одобрава 
издавање жзкач.иће се да се лице које се издаје 
може гонити само зз оно дело за које је издавање 
дозвољено и да се не сме издати трећој држави ради 
гоњења за кривично дело извршено пре одобреног 
издавања. 

Врховни суд ФНРЈ вратиће списе са својим ре-
шењем окружном суду, а владу стране државе оба-
вестиће о решењу преко Министарства правосуђа 
ФНРЈ дипломатска! путем. 

Члан 348 
Ако је издавање одобрено, суд ће преко органа 

министарства унутрашњих послова наредити да се 
инострани држављанин спроведе до границе државе 
где ће се на уговореном месту предати органима 
стране државе која је тражила издавање. 

Ако Врховни суд ФНРЈ не одобри издавање, при-
творени инострани држављанин пустиће се одмах на 
слободу. 

Члан 349 
Предлог ради издавања лица против кога се води 

кривични поступак или које је домаћи суд осудио, 
а које се налази, у страној држави, поднеће надле-
жни јавни тужилац преко Јавног тужиоца ФНРЈ Ми-
нистру правосуђа ФНРЈ. 

Јавни тужилац ће предлогу приложити тачан опис 
лица чије се издавање тражи, уверење о његовом 
држ-ављанстзу, извод из текста домаћег кривичног 
закона који се има применити и податке из члана 344 
овог закона. 

Члан 350' 
Свак^ држава сноси трошкове издавања који су 

настали на њеном подручју. 
Трошкове спровођења и издржавања лица чије 

се издавање тражи сноси држава која је издавање 
тражила. 

ГЛАВА XXVIII 

Г. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 351 
Ако је пре ступања на снагу овог закона прво-

степени суд изрекао пресуду која није постала право-
снажна, даљи поступак спровешће се по досадашњим 
прописима. 

Ако је одлуком вишег суда пресуда' односно ре-
шење нижег суда укинуто и предмет упућен на нови 
претрес, спровешће се нови претрес по прописима 
обог закона. 

Члан 3^2 
Овај закон ступа на с н а г у тридесетог дана по 

Објављивању у „Службеном' листу Федеративне На-
родне Републике Југославије". •>•- ц 

У. бр. 1456 
,12 октобра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије | 

Секретар, - Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с, р. 

319. 
На основу члана 5 Уредбе о гш влас сидама 

у ' вожњи ратних војних инвалида и осталих лица 
која уживају инвалидску заштиту у споразуму са 
Министром народне одбране преписујем 

п р а в и м и и а 

О ЛОВЛАСТИЦАМА У ВОЖЊИ НА ДРЖАВНИМ 
ПУТНИЧКИМ МОРСКИМ БРОДОВИМА РАТНИХ 
ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ОСТАЛИХ ЛИЦА КОЈА 

УЖИВАЈУ ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 

Опште одредбе 

Члан 1 
Повластицу у вожњи на државним путничким 

морским бродовима, према ниже наведеним одред-
бама, уживају: 

а) ратни војни инвалиди; 
б) остала лица заштићена Законом о ратним 

војним инвалидима. 
Као лица под б) сматрају се: породица, роди-

тељи, дед и баба умрлог војног инвалида као и 
породица, родитељи, дед и баба лица која су поги-
нула, умрла или нестала под околностима наведеним 
у чл. 1 и 2 Закона о ратним војним инвалидима. 

Члан 2 
Својство ратног војног инвалида и група која 

му припада доказује се. поред означела у објави, 
која се издаје за коришћење бесплатне вожне, пра-
воснажним решењем. 

За лица под б) из члана 1 овог правилника мора 
се у објави навести родбински однос лица, које ко-
ристи повластицу, према лицу од кога изводи право 
на повластицу. 

Члан 3 
Уз објаву како ратни војни инвалид тако и лица 

под б) из чл. 1 овог правилника морају имати личну 
легитимацију ради доказивања идентитета прили-
ком коришћења бесплатне вожње. 

Бесплатно путовање инвалида и осталих лица 
заштићених законом 0 ратним војним инвалидима 

Члан 4 
Бесплатна вожња припада лицима наведеним у 

чл. 1 овог правилника када путују ради стицања 
или коришћења инвалидских права наведених у За-
кону о ратним војним инвалидима. 

Члан 5 
Ратни војни и ш али ди I, II и III групе имају пра-

во на II разред, а инвалиди IV—X групе, као и лица 
наведена под б) у чл. Н овог правилника на III ра* 
®Ред путничких бродова. 

ј Члан 6 
Пратилац инвалида I групе има право на бе« 

стадата у вожњу у истом разреду као и инвалид. 

Члан 7 
Као доказ да лице путује ради стицања и ко-

ришћења инвалидних права служи нарочита објава 
издата од Министарства народне одбране или над,; 
лежи их војних органа овлашћени«; од Министарства 
народне одбране. 
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Свака објава мора носити број деловодно? про-
токола дотичне војне јединице са датумом и мора 
бити снабдевена округлим жигом и потписом овла-
шћеног руководиоца дотичне војне установе. 

Улан 8 
У објави у рубрици „Сврха путовања" мора се 

означити инвалидско право ради чијег стицања од-
носно коришћења инвалид путује. 

Члан 9 
У објави мора бити јасно уписано име и пре-

зиме лица коме се објава издаје и мора се тачно 
означити полазна и упутна станица, разред и врста 
пруге, уколико би ова повлачила разлику у цени 
вожње. У објави мора бити означена и инвалидска 
група којој инвалид припада. 

Ако инвалид има право на пратиоца то мора 
бити означено у објави и посебно оверено жигом 
и потписом издаваоца објаве. 

Члан 10 
Објава важи само за једно бесплатно путовање 

на означеној релацији. Објава се издаје посебно за 
полазак, а посебно за повратак. Када се објава из-
даје за полазак, рубрика .Довратак" има се пони-
штити уз ознаку „не важи", а исто тако кад се 
објава издаје само за повратак, рубрика „полазак1 ' 
има се поништити уз ознаку „не важи". 

Објава важи најдуже 6 месеци од дана изда-
вања. 

Члан 11 
На основу објаве благајна државног бродар-

ског предузећа коме припада путнички брод односно 
благајна „Путника" полазне односно повратне луке. 
издаће кориснику ' објаве бесплатну возну карту, 
а објаву ће задржати. 

Путовање инвалида са повластицом од 50% 

Члан 12 
Ратни војни инвалиди када путују по приватном 

послу уживају гри пута годишње у одласку и по-
вратку (шест вожњи) повлашћену вожњу од 50% 
цене II и Ш разреда путничких бродова. 

Пратилац инвалида I групе има право на по-
влашћењу вожњу у истом разреду као инвалид кога 
прати. 

Члан 13 
Путовања са повластицом од 50% користе се на 

основу књижице вожње, коју издаје. Мин и е таре тво 
народне одбране односно од њега овлашћени војни 
орган. 

Књижица вожње мора носити редни број, име и 
презиме ратног В О Ј Н О Г инвалида са назначењем ин-
валидске групе, мора бити снабдевена личном фото-
графијом и %војеручним потписом сопственичка, 
а осим тога оверена жигом и потписом овлашћеног 
издаваоца. 

Књижица вожње важи пет календарских година, 
е тим да важност књижице вожње за сваку идућу 
годину продужују овлашћени руководилац установе 
која је издала књижицу вожње. 

случају промене сталног боравка или услед 
насталих других околности продужење важности 
књижице вожње може извршити надлежни војни 
орган. 

Члан 14 
Путничка благајна при издавању повлашћене 

возне карте код сваког путовања ставља у одгова-
рајућу рубрику предвиђену за вожњу бродом жиг 
са датумом. Ако то није учињено, односно рубрику 
има да поништи контролно особље из броду масти-
љавом оловком уписујући име брода, датум путо-
вања и свој потпис. 

Члан 15 
Прелаз из нижег у виши разред у ком такође 

важи повластица допуштен је уз плаћање р - Ш У е 
између повлашћених цена вожњи. 

Члан 16 
Овај правилник примењив а<ћ е се у свему и на 

мирнодопске војне инвалиде и НУИ х ов е п р о д и ц е 
односна родитеље. 

Члан 17 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Ф е д е р а л н е Народне 
Републике Југослвије" . 

Бр 12877 
14 октобра 1948 године 

Београд 
Министар поморства, 

Вицко Крстуловић, с. р. 
Споразуман, 

Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

820. 
На основу члана 21' Уредбе о откупу стоке за 

клање и чл. 21 Уредбе о откупу житарица у економ-
ској 1948/49 години, преписујем 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ЗАДУЖИВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ГАЗДИНСТАВА ОБАВЕЗНОМ ИСПОРУКОМ СТОКЕ 
И О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА О ТОВУ СВИЊА 

1) Задужене обавезном испоруком стоке пољо-
привредних газдинстаез, која »имају музну, радну и 
приплодну стоку треба извршити тако да задужење 
обухвати и ову стоку, имајући у виду уобичајени 
број музне, *:адге ж .приплодне стоке (говеда, свиње 
и ситну стаку) за потребе и унапређење газдинства 
(како сточарске тако и ратарске гране привреде). 

Досадашња задужења обавезном испоруком сто-
ке која нису обухватила музну, радну и приплодну 
стоку, месни народни одбори дужни су да на основу 
плака који добити од среског народног одбора, 
преиспитзти и издати нова задужења која ће обу-
хватити ст ове врсте стоке. 

Музну, радну и приплодну стоку, коју пољо-
привредна газдинства испоручују мз основу заду-
жења, п р е у з н е ћ е комисија одређена по прописима 
Решења бр. VI о куповини по везаним ценама при-
плодне стоке бр. 8150 од 12 мз ја 1948 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. /48). 

Да би се унапредила производња квалитетне 
стоке, за испоручену приплодну односно музну стоку 
коју комисија као такву огласи ст прими, пољопри-
вредним газдинствима ће се плаћати цена увећана 
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•За 30%—50% како је то прописано У Наредби бр. 
VII о државним (везаним) ценама за приплодну стоку 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 43/48). 

2) Пољопривредним газдинствима којима је 
Обавезна испорука стоке утврђена у дебелим сви-
њама, урачунаће се при обавезној испоруци жита-
рица и оставити за тов свиња следеће количине ку-
куруз®: 

кг живе мере 
660 »г кукуруза за свињу тешку преко 160 
600 кат кукуруза за свињу тешку од 140—160 
400 кг кукуруза за свињу тешку од 120—140 
350 кг кукуруза за свињу тешку од ' 100—120 

У овом случају у обавезну испоруку стоке ура-
чунаће се само тежина свиње коју је сна имала пре 
стављања! у тов, а приликом испоруке одбиће се од 
даше мере свиње пад. 20 кг за. сваких 100 кг кукуруза 
остављеног за тов (Пример: ако је испоручена! утов-
љени свиња тешка. 150 кг, а разл ин ств у остављено за 
тов 500 кг кукуруза одбиће се од тежине свиње 100 
•кг, а газдинство раздужи™.са БО кг живе мере ови- ' 
ње на име обавезне испоруке). 

3) Пољопривредна! газдинства којима је обавезна 
испорука меса утврђена у мршавим свињама и 'оста-
лој стоци, могу по одобрењу месног народног 'од-
бора своју '.обавезу делимично или у целости извр-
шити предајом уловљених свињо. Овим газдинстен-
ка урачунаће се у обавезну испоруку стоке само те-
жина свиње коју је она! имала пре стављања у тов. 

У погледу кукуруза важе услови из тачке 2. 
4) Пољопривредна газдинства која нису обавезна 

ма (испоруку стоке, а желе тевити свиње као и она. 
газдинства која желе хировити већи број свиња, него 
што износи њихова обавеза могу закључивши уго-
воре о тову свиња са свлаштсним откупним преду-
зећем. 

Оваквим товљачима урачунаће се у сбавезну 
испоруку и остављале се за тов свиња кукуруз у 
'Количини из тачке 2). 

5) Товљачи који тове свиње по прописима свог 
упутства дужни су да закључе уговоре о товљењу и 
испоруци утопљених свиња са овлаштеним откупним 
•предузећима. Поред тога ови.товљачи дужни су све 
«онТ|ра1хиране свиње осигурати против штете од уги-
нућа и принудног клањз код ДОЗ-а. 

6) Кукуруз за тов свиња оставља., се (из количина 
»оје улазе у обавезну испоруку као и контрахира-
них количина) пољопривредном газдинству на осно-
ву -закључених уговора о тову свиња, а. е обзиром 
да уговорени- броЈ свиња и уговорену тежину сваке 
(троједине свиње. У том циљу овлаштено предузеће 
аа откуп стоке дужно је копију уговора достављати 
овлаштен ом .предузећу за откуп житарица. 

За предате утовљене свиње пољоиривредном га-
здинству исплатиће се куповни износ цо ценама које 
су одређене у Наредби о државним (везаним) ценама 

, („'Службени лист ФНРЈ1"' бр. 12/48) и то: 

, I класа оа преко 60% масноће Дин. 26,50 
I класа оа преко 55%—60% масноће Дин. 24,50 

ЈЖ класа оа. (Преко 50%—56% масноће Дин. 23,00 
1У класа са преко 45%—50% масноће Дин. 21,50 
, .V кла.са са преко 40%—45% масноће Дин. 19.00 

7) Поред горњих цена свима товљачнма који 
закључе уговоре о товЉењу и испоруци утовљених 
свиња, са овлаштеним откупним предузећем и спла-
чина ће се и1 премија) за коптрахирање у висини од 
25%, Ова премија обрачунате се ири исплати пена 
код испоруке уговорених свиња. 

. Све предвиђене цене подразумевају се за 1 кг 
леиве меро утврђене вагањем, франко најближе сточ-

' 'Но тржиште испоручио!^!, за свиње које нису хра-
њене н« ложене 12 часова) пре примопреда.је. 

За утовљене шкопљене нерастове плаћаће се 
15% мање од одговарајуће цене. 

Проценат масноће рачуна се у односу на тежину 
свиње у закланом стању и не може бити мањи од 
45%, 

8) Поред куповног износа у готовом новцу, утвр-
ђеног по тачци 7 пољопривредом газдинству издаће 
се у висини тог .износа и бонови за куповину инду-
стриске робе по нижим јединственим ценама. 

9) Ако је пољопривредом газдинству остављен® 
за тов свиња количина кукуруза, која је равна коли-
чини уговореној (кошрахираној) у смислу прописа! 
Уредбе о откупу житарица у економској 1948/49 го-
дини и за коју је (сходно чл. 4 поменуте уредбе) 
дотично газдинство примило аванс у новцу и боно-
вима, при коначном обрачуну код испоруке угово-
рених свиња свлаштено предузеће за откуп стоке 
одбиће поменути аванс товљачу ег накнадити па 
овлаштеном .предузећу за. откуп житарица. 

10) Један примерак уговора о тову свиња, овла-
штено предузеће за откуп стоке дужно је доставити 
предузећу (задрузи) озлаштеном за откуп житарица. 
Све случајеве из тачке 9 овога упутства! предузеће 
овлаш тено за откуп житарица дужно је, одмах по 
пријему копије уговора, доставити предузећу за от-
куп стоке како би исто поступило у смислу прописа 
тач. 9 овога упутства. 

11) Овла.штена предузећа за склапање уговора 
о 'тову и испоруци уловљених свиња непосредним 
обиласком пољопривредних газдинстава пратиће ста-
ње това свинга. 

12) Министар' трговине и снабдевања народне 
републике донеће ближе прописе за спровођење овог 
упутства.. 

13) Овим упутством укида се Упутство о начину 
задужења! пољопривредних газдинетава испоруком 
стоке и закључивања уговора о тову свиња бр. 12296 
од 17 јула 1048 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
64 од 28 јула 1948 године). 

Уговори закључени на основу прописа ранијег 
упутства! са ебр а зи ће се условима/ из овог упутства!. 

14) Ов10 упутство ступа на снагу одмах. 

Бр. 19.541. 
' 29 октобра 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јанов Блажевић, с. р. 

821. 

На основу чл. 24 Уредбе о планском превозу 
робе у железником и речном саобраћају, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

ЗА УТОВАР И ОТПРЕМУ РОБЕ ЖЕЛЕЗНИЦОМ V, 
МАРШРУТНИМ ВОЗОВИМА 

1) У циљу економичног искоришћења! транспорт-
ног капацитета железнице' и брзог превоза, сва! роба1, 
за коју постоји могућност утовара у количинама! за 
цео воз, мора! се товарити и превозити у маршрут-
ним возовима. 

Генерална дирекција железница мора на основу 
пријављених количина робе за месечни пл;а.н пре-
воза да! изради! план маршрутних возова. План мар-
шрутних Бозова ради се на основу предлога! плана 
главних дирекција експлоатације. Предлог плана 
маршрутних возова главне дирекције израђују уз 
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.суделовање претставника администравимо-оператпе-
них руководстава привредних предузећа. 

Израђени план маршрута их возова доставиће 
Генерална дирекција главним дирекцијава екоплоата-
1ђије, заједно са месечним планом превоза, и адми-
инстр ат нано-оператива-! им. руководствима односних 
(привредних предузећа Овако израђени план .обаве-
зан је како за Генералну дирекцију и главне дирек-
ције лако и за адмршистратизно-оперативна руко-
вод ст®, а привредних предузећа, који су дужни да 

-путем ш'жих органа планирају декадно извршење 
»лана и прате његово извршење. 

2) Ов,а »уредба ступа на снагу одмах.' 

Бр. 13241 
30 октобра 1948 године 

Београд 
Министар саобраћаја, 

Тодор В у ј а к о в и ћ , с. р. 
Сагласан, ^ 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р 

822, 
На основу чл. 21 Ур едб-: о оснивању радричко-

слу.жбеничких ресторана и управа друштвене исхра-
не издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПРИМАЊУ ПРЕТПЛАТНИК НА ХРАНУ У 
РАДНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКИМ РЕСТОРАНИМА 

1) У редничко-службеничким расторанима могу 
се, но правилу хранити само радници, службеници и 
вамош тени цп који су запослени у предузећу, надле-
штву односно установи којима припада радничко-
службенички ресторан. 

У р астли чко-службеничким рес тор ашим. а не могу 
се хранити лица* која нису преузета на обезбеђено 
снабдевање. 

2) Порад радника, службеника и намештеник^ у 
р ади инко - е лу жбен и ч ким р ест орасима могуће хранити: 

а) жена ако је запослена, без обзира да ли ради 
у предузећу, надлештву или установи чији је радин ч-
ко-елужбекички ресторан или у неком другом пре-
дузећу, надлештву или установи. 

Жена која није запослена, а оп особна је Зл при-
вред из ање може се хранити у...радничко-Службенич-
ком ресторану само ако има једно или више мало-
летне деце, 

б) малолетна деца која су на издржавању код 
родитеља, >* * 

е) редитељи који живе у заједничком домаћин I-
стзу са дететом (радником, службеником однсоно па-
мештеником) а немају никаквих средстава ни прихо-
да за издржавање и неспособни су з а привређивање 
па их радник, службени:: односно намештеник из-
држела; 

г) малолетна бр .ћа :: сестре које радник, слу-
жбе кик односно намештен,ине издржава и живе са 
њим у заједничко:-.! домаћин! а теу, као и пунолетна 

обраћа и сестре, који су неспособни за привређивење, 
»смају 'никакви« средстава ни прихода за издржава-
л е и живе у заједничком домаћинетву са радником, 

служба![иком односио нзмештеником који их из-
држев 3. 

У радничко-службеничком. .ресторану који ирина-, 
да предузећу, надлештву или установи у којима је 
запослена жена, може се хранити и њен муж ако јб 
иначе запослен или неспособан за рад (не п оротници 
под в) и г) е тим да се овим уписима не прекорачи 
капацитет штедњака у кухињи као и не погорша; 
квалитет и квантитет хране и културно услужи вање. 

Решење о пријему доноси оснивач радничк о-сл у-
жбеничког ресторана, водећи при томе рачуна да не 
може тражити сразмерну накнаду трошкова од уста-
нове или предузећа.где-муж раднице 'односно .служ-
бенице ради, него сразмерно повећање тих трошкова: 
пада не терет оснивача1. 

3) У ргдничко-службеничком ресторану који је 
основао народни одбор у смислу чл. 4 под б) Уредбе 
о оснивању р адничко-слу жб еничких ресторана и 
управа друштвене исхране могу се по правилу 
хранити: 

а) радници, службени,ци и ИПМ еш теници који су 
запослени у предузећима, шдлештвима, и установам^ 
које немају свој радничко"Службенички ресторан; 

б) ратни војни инвалиди и инвалиди рада; 
в) лични и породични пензионери; 
г) уживао ци помоћи Државног завода за соци-

јално осип ур ање. 
За примање чланова уже породице лица наброја 

них под а), б), в) и г) важе прописи: тан,ке. 2 

Извршни одбор народног одбора који је рад-
ничко-службенички ресторан основао, уколико то 
капацитет ресторана дозвољава, може одобрити да 
се у том ресторану хране и радници, службеници и 
намештени!!« који су запослени у предузећима, над-
летав« ма или установама који имају своје радничко, 
службениче ресторане, али због удаљености стана 
од тог рестопана желе да, се хране у радничко-
службеничком ресторану народног одбора. 

' 

4) Као неспособни за привр-еђ ивање у смислу 
ове наредбе сматрају се жене преко 55 година и 
мушкарци преко 65 Ладина старости. Неспособност 
за привређивање жена! испод 55 година и мушкараца 
исцод 65 'година утврђује надлежни здраве тв ени орган, 

5) Радници, службеници, намештеници и други 
лица која по овој наредби имају право да се хране 
У радничко-е лу жбсничким реса орен им а, могу чланове 
овоје уже породице претплатити на храну у радничко* 
службеничком ресторану само онда еко се и сам« 
хране у том ресторану. 

Приликом уплаћивања претплата морају се пре-
дати за сва лица за к о ј а се врши претплата одређен« 
купони из њихових потрошечких карата. 

6) Претплатник који намерно прикрије или даје 
нетачне податка о лицима која претплгћује губи 
право ва исхрану у радничко-елужбеничким рес горан-
цима најмање За в р ш е од 3 месеца. Решење о томе 
доноси оснивач рпдничко-службеничког ресторане. 

Руководилац радничко-сдужбеничк.ог ресторана 
који прими или допусти да се у радничко-службе-
ничком ресторану храни лице које по прописима 
оне наредбе нема на то право, »зекиће се по одредби 
члана 17 Уредбе о оснивању радннчко-службеничких 
ресторане и управа друштвене исхране. 

7) Ако оснивач пропусти да провером утврди да 
ли се у радничкоглужбекичком ресторану хране 
лица која на то немају право по овој наредби, па 
се утврди да се гажва лица у неком радничко-'слу-
жбе,ниском ресторану хране, — министар трговине 
и снабдевања неродне републике може донети ре-
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шен>е да се ресторан брише из регистра радничко-
службеничких ресторана. 

8) Ова наредба етуше на снагу одана«. 

Бр, 19170 
23 октобра 1948 године 

Београд 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

823. 

На основу чл. 2 став 2 Уредбе о продаји пољо-
привредних производа везаној -са кравом . иа купо-
вину одређених индус триени х производа нго нижим 
јединственим ценама^ доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСЛОВНОЈ ПРОДАЈИ ЂОНА И ДУЛБОКСА, 
КАО И ГУМА ЗА БИЦИКЛЕ У ТРГОВИНИ ПО 

ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА 

Ј| Право на куповину ђона и дулбокса, поред 
их иидустриских производа који се продају у 

трговини по везаним ценама, имају само они земљо-
радницинпрои&в ођачи и сељачке радце задруге, као 
и сва друга лица!, који су продали по везаним цена-
ма сирову свињске коже 

2) Земљорадницинпроизвођа.чи и сељачке радне 
задругу, као и сва друга лкца1, кој« су п р о д р и ир 
резаним ценама сирове свињске коже, могу куповати 
оо нижим јединственим ценама' ђон и дулбокс до 
Висине, вредности продатих сирових •свињских кожа!. 

8) Овлашћена откупна предузећа! издаће произ-
^ођачима који продају сирове свињске коже, поред 
Одговарјуће вредности у новцу и боновима У 
Достом износу, још и посебну потврду у к о ј о ј ће 
фити означено: име и презиме произвођача, његово 
ДОСѓф (јтаноааша, вредност сирове свињске коже, 
датум издзжРгЅа потврда, потпис и печат култа. 

Приликом куповине ђона и дулбокса произвођен 
јр ДУ^Ш предати, поред бонова одговарајуће вред-
ност^, & ову посебну потврду. • 

4) ЗјМО^га правда, шхрдате количине ђона и дул-
бокс! • Жиговима: за куповину индустриска робе по 
МжШЈ Јединственим ценама и потврдом из там; 3). 

6) У Наводној Републици Словенији, зсмљорад-
НИЦИ-ДОРОИ&МЈЈЈНЈИ, сељачке радне задруге, као и сва 
доура! ш и су продали сирове свињске коже 
ДО ввзаИД ценама могу к у п о в н и по нижим једин-
ога <у5ш неншш. проред ћ ш а и Ј Ж бок е а, још и гуме 
За бтШЖе ТНИјцр и у п л а ш њ е ) до висине вредно-
ћ и '[^Вд^ТГГх Удавих свињских кожа. Остали има-
оци Шара! за Ш п ш и в у индустриска робе по цгЛедм 
ј»ДицШ11јшл Јавама не ЕЈЗгу куповати гуме За би-
Цикле* Пу1® везане т р г о в ц е . 

Одредба тач- 3) и 4) важе и за куповину односно 
продају ѓука' за бицикле, 

©) Ово решење сауна! да! снагу одмах. 

Вр. 19626 
Оф октобра 1948 године 

Београд 
Министар трговине џ снабдевања, 

Јаков Блажевић, е. р.-

О Д Л И К О В & Н > \ 
На основу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федб-
ративне Народне Републике Јутоелавије 

р е ш и о ј е 
да се за доказану храброст и отечене заслуге 

за, народ у току паро Дноосло бодина ике борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
десетар Хернитоња Петар. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Чанковић Николе Миле, Ђо^вјић 

Велише Михаил«. Милован Јове Петар и Вујовић 
Благота Војислав. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 111 РЕДА: 
ст. водници: Бановић Анте Радисав^ Браковић 

Стевана Петар, Бизјак Михаила Јакец, Бјелић Јове 
Душан, Богуновић Симе Сава, Вулић Мате Ишш, 
Чашасан Јована Бранко, Чворовић Василија Ратко, 
Дом аетов ић Обрада Светислав, Ђоковић Велише 
Михаило, Ђукић Вида Душан, Фурлан Франца 
Карло, Херак Добривоја Јосип, Илић баде Цвијан, 
Кордеш Франца Алојз, Крајиновић Стипе Марко, 
Лебац Ивана Роман, Ло зар Ивана Иван, Лукин Пере 
Алберт, Мезгец Антона Иван, Миладиновић Станова 
Драгомир, Михарија Јурга Звонко, Мрђен Блажа 
Стипе, Огрешевић Хасана Ређо, О т и ћ Петра Јулије, 
Орлић Боже Фрањо. Остроуска Ивана Иван, П а ш 
Томе Никола, Прегељ Франца Штефан, Р а д и в о ј е в ^ 
Владимира Богосав, Радуловић Грге Иван1, Руди® 
жакоба Станко, Сесартић Спире Кајо, Сшнкер Јер-
неја Лудвик, Стефановић Вукоја Живадин. Шајша 
Марка Алојз. Шајн Франца Матија, Скорић Јер кф 
Анте, Шуплина Стевана Школа!, Тегелтија Оггој^ 
Гојко, Трифунчић Цвије Радован Тус ар До милиќ а 
Стефан, Валеичић Јозефу Антон, Зваб Јозефа Борис, 
Тин ек Микаила Јосип, Живановић Ристе Марко и 
Жујовић Радоша Полка; 

водници: Чубрић Дана 'фуро., Екмекчија М. 
Ружди, Фон Ивана Антон, Г е р т ! Аугуста Хибер?. 
Јововић Драгутина Чедомир, Маркус М ј ш Виктор, 
Муровец Франца Алојз, Николић Душана МаоМ), 
Павлић Ивана Душан и Живановић Игњата Врт' 
»ислав. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Алексић' Пепе З р а в к о . Адић Ивана 

Рајко, Бајалица Саве Бошков Бараба Мате Ив ац, 
Башић Стеве Удош, Бећировић Ме1хе Касим, Бук ан-
чић Пере А н д р и ј , Чаласан Јована Вранац, Челебић 
Пере Л ж з , Черић Јевте Станимир, Чубрић Дана; 
Ђуро, Чабрић Николе Симо. Дрча! Јована Петар, 
Дролц Јанеза Франц, Ћ р о р в и ћ Радисава Чедомир, 
Ђукић В т а Душан, Грчић Драгољуба Чедомир, 
Грујић Милоја Милорад, Хе рак Добривоја Јос мц. 
Хрв агин Јакова Марјан,, Илић Симе Цвијан, Илић 
Јована Јован, Јаковљевић Петра Јерко Јанус Томе 
жерко, Јовановић Михајла Милан, Капуровић Му-
стафе Азис, Карамехмедовић Мурата Миралем, Ки-
тановски Алексе Бора Кордеш Франца Алојз, Ко-
стић Живка Марко, Крејевић Милована Радоје, Кр-
толица Косте Људо, Куиосић Нор ахим а Абдуселам, 
Личан јожефа Ив&Ц, ЈЈозар Ивана Иван, Луковић 
'Алексија Вујица Маројевић Марка Радоје, Масло 
Фр анита Франц, ју^амковић Драгомира Жив јар, Ми-
лета оур? Бо^да^ Миленковић Божидара Борис ар, 
МиЛић Ишиј& Стк) , Милови ев ић Стојадина Драгог 
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слав, Митић Владимира Станко, Нешић Живана Бо-
жидар, Ницековић Ива Марко,, Огрешевић Хасана 
Ређо, Паић Томе Никола, Павлин Мариа Јоже, Пен-
ђер Антона Мирко, Сода Стјепана Петар, Стефа-
новић уВкоја Живадин, Стојановић Александра Вла-
стимир, Стоиљковић' Драгутина Момчило, Шарабан 
Винка Винко, Шиник Јована Марјан, Томић Станка 
орђе, Томић Пантелије Жарко, Трифунчић Цвије 

РадсТван, Живановић Ристе Марко и Живковић Сто-
јадина Грујо; 

водници: Абдиевски Дико Дојран. Алексић Ми-
хајла Милан, Алексић Петронија Милан, А идо новић 
Радивоја Мирко, Летић Антона Ђуро. Авдић Бахг-
јара Азим, Б а б о в и ћ Деде Авдо, Б њац Милана Ду-
шан, Бару« Анте М И Ј О , Барун Луке Нико, Бељуто-
вић Милутина Ненад, Благојевић 'Благоја Сраисл-в, 
Богдановић Матије Јосип, Бојовиќ Милисава Здрав-
ко. Бокун Крсте Александар, Босанац Алексе Павле. 
БажиН Милосава Душан, Бранковић Тодора Мио-
драг, Бранкови?, Константина В части'кир. Братуш 
Јеремија Стојан, Бркић Ника Илија, Бура Антона 
Антон, Бурек Зафира Салих. Цавор Маса Саво, Чо-
лић Аце Благоје. Чукељ Јосипа Иван, Чулум Николе 
Иван, Дамјановић Милана Александар, Данко Карла 
Маријан, Денчић Боривоја Дргољуб, Димовски Аце 
Сотир, Дмитровић Јована Никола, Дуковски Вла-
димира Живко. Ђорђевић Аћима Александар, Ђор-
ђевић Милоја Милоје, Ђорђевић Сава Мирослав, 
Ђорђевић Данила Вукосав, Ђурић Сим** Ђуро, Ђу-
рић Богољуба Г О Ј К О , Ђурковић Ставре Том? и Фер-
јанчић Франца Силвестер; 

Фурнаџиски Јована ЈБ унче, Георгијеве.«« Сто-
јана Ангел. Георгиј еве ки Николе Божин, Глигор И-
јевић Јована Миле, Глишић Пере Душан, Глоговац 
Тодора Вељко, Греговић Николе Драгутин. Грозда-
новска Костадина Трајко, Губеринић Милован.! 
Љубо, Тулић Светозара Благоје. Гутошић Салка 
Рамо, Илинчић Михаила Гојко, Им еротску Михајла 
Климент, Ивановић Марка Веселин, Ивановић Мате 
Војислав, Ивановски Милана Ангел. Јагањац Османа 
Шериф. Јакшић Павла Андреја, Ј а ч е в с к и Ђорђа 
Методије, Јелић Ђорђа Лазар, Јероснмовић Љубана 
Миле, Јевросимов Уроша Милан, Јовановић Цветка 
Божидар, Јовановић Ввстатија Градимир, Јовановић 
Јефрема .Љубомир, Јовановић Радомир,] Миломир, 
Јовичић Златомира Сретен, Јовић Добросава Јован, 
Калабић Недељка Никола, Киревски Мги^з Сотир, 
Кнежевић Светислава Милутин, Колевски Цветана 
Александар, Коњик Павла Бранко, Костић Алексан-
дра Коста. Костовски Ненада Раде, Ковачевић Кон-
стантина Драган, Крстајић Тодора Лаз-Јр, Кумар 
Ивана Иван, Кузмин Ивана Јован, Лендсра Јожефа 
Станко, Лучић Милосав Драгомир, Лулевски Веле 
Александар, Машан Антона Јосип, Махмутчехакић 
Леи ма Ахмет, Максимовић Добривоја Миленко, 
Манић Драгомира Ставра, Маринковић Чедомира 
Будимио, Марковић Драгомира Владимир, Мркулир 
Мате Иво, Мартиновски Фабијан,а Стјепан, Матић 
Светислава Јездимир и (Медвед Грегора Михајло; 

водници: Мехмедагић Хосиба Адем,. Мицић Ми-
ладина Ђуро, Мијовски Мија Живко. Микша Пере 
Милан. Милановић Мирка Бранко, Миленковић Сте-
вана Грујо, Миленковић ЈЗелисава Миодраг, Милен-
ковић Петра Богомир. Милојевић Војислава Милоје, 
Милошевић Селимира Јован, Милошевић Дамјана 
Милош. Милошевић Луке Никола, Митевски Сте-
фана Трајко, Митровић Велисава Михајло, Митро-
вић Сретена Десимир. Митровски Јована Трајко, 
Младеновић Душана Бранислав, Млађеновић Сте-
ван Славко, М о д р и ћ Фрање Бланко,. Наневски Ми-
лана Димитрије, Наробе В гк кп Винко, Настић Јована 
Ђорђе. Ненадовић Митрева Ристо, Недељковић Ла-
зара Драгомир, Недељковић Живојина Павле, Нешић 
Стојана Ђуро, Николић Владимира Часлав, Нико-
вић Миливоја Марјан, Нинковић Ђорђа Владимир 
Паж ур Јосип,з ИнкоЛ$, Печ ар лиј ове ки ИлиЈе Дг-Ми-
трије, Пејчић Светозара Ненад, Перић Стевана Дра-

гутин, Першић Ивана Карло. Пешовски Стојка Дим-
че, Пештанац Светислава Мирослав, Петковски Ата-
насије Владимир, Петровић Стојана 'Добривоје, Пе-
тровски Ануше Јосиф, Пет рутине ки Петра Влади-
мир, Пиберник Цирила Јожа, Покрајац Николе Ни-
кола,Попадић Јове Душан, Поповић Јована Лазар, 
Поседел Јакова Целестин, Прерадовић Милоша Јо-
зо, Пул ић Ристе Бранко, Радета Аћима Никола, Ра-
дисављевић Цветка Бошко, Рајичевић Јакова Јован 
и Репер Ивана Алојз; 

водници: Ристовски Диме Љубо. Савић Миленка 
Борисав, Сефкеринац Михајла Светозар, Симић Мило* 
вана Љубисав, Симић Стевана Станимир, Скубак Је-
врема Васиљ, Смокровић Стипана Ивица, Станаер Јо-
зефа Силвестар, Станојевић Димитрија Андрија, Ста-
нојевић Драгољуба Бранко, Станојевић Драгутина 
Милан, Стефановић Милорада Миш >, Ст со.) ановски 
Спире. Борис, Стојановић Милана Миодраг, ' Стрита* 
Антона Антон, Стублинан, Димитрија Милош, Шевић 
Радована Миодраг, Шмелц Виктора Јосип, Табак Та-
дије Тадија, Тепавац Миле Бранко, Теслић Станка 
Стеван, Тодоровски Владе Крста, Тодоровски Лазара 
Тодор, Томић Будимира Миленко, Топаловић Ђуре 
Габријел, Трајбер Фрање Мато, Требше Антона Ан-
тон, Тулиевски Тодора Милутин, Тутић Кузмана Ду-
шан. Уковски Александра Глигор, Васић Јована Боро, 
Василевски Илије Петар,, Вељковић Љубомира Мир* 
ко, Велчек Еугена Вјенцеслав, Видаковић Милорада 
Богосав, Вучић Радована Милан. Вучинић Николе 
Симеун, Вукашинов^ Стојка Љубисав, Вулетић Дра-
гић;! Живанко, Вулић Војислава Драган, Заилац Симе 
Душан. Земљак Рудолфа Виктор, Зракић Стеве Здр;а-
зко. Живковић Љубомира Борисав, Живковић Паје 
Никола, Живојиновић Васе Жарко, Жу нан Шандора 
Дуро, Жужек Антона Станислав и Жужић Милан! 
Божидар; 

млађи водници: Крстевски Спасе Илија, Милоше-
вић Јована Драго, Пауновић Миливоја Александар, 
Симић Грује Новица, Стојановски Панча Благоје, 
Стојковски Ђорђа Радован, Шаин Душана Душан, 
Тасовски Димче Никола. Тривић Гаврила Радивоје, 
Васић Светозара Александар и Законовић Николе Ми-
лоев 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
старији водници: Алар Петра Никола. А ранђело-

вић Петра Јован, Арсовски Ивана Петар, Бајић Стеве 
Ђуро, Басарић Милана Никола, Берзелен Николе 
Александар, Богдановић Новице Момир. Борић Ивана 
^вонимир, Бу идар а Михајла Недељко, Цанић Христи-
воје Јован, Ћирић Милана Витомир, Цветковић Вла-
димира Чедомир, Цветковић Стојана Никола, Чнрић 
Јевте Станимир, Пуровић Михајила Милић, Данило-
вић Мирка Војин, Дел>анин Милорада Милован, Дра-
гић Јована Владимир, Голом Боже Павао, Грујић 
Милоја Милорад, Гујић Ивана Јосип, Гвоздена^ Пере 
Тодор, Гвозденовић Станислава Срећко, Гутошчћ 
Шика Рамо, Илић Милисава Милорад, Искра Јозета 
Јозе, Ивановић Животије Драгослав, Иванковић Бла-
гоја Живорад, Јаковљевић Марка Милутин, Јанко-
вић Милоша Александар, Јанковић Миладина Благоју 
Јеленковић Јована Мирко, Јенић Павла Саво, Јесен* 
шек Рудолфа Иван, Јешевић Драгише Миломир, Јо-
ванов Живе Милован, Јовановић Љубомира Драган, 
Јовановић Манојла Војислав, Јовић Живојина Бори-
сав, Јустинић Николе- Никола, Китановски Алексе 
Бора, Кривокапић Петра Живорад и Кусић Ђоке Ду-
шан; 

старији водници: Лазаревић Николе Витомир, Ли-
повац Стојка Бранко, Лучић Гавре Михајло, Лукић 
Спасоја Јован, Манојловић Александра Живко, Мал-
чак Фрање Камило, Малигој Винценца Владимир, 
Миладиновић Стзноја Драгомир, Мароси Симе Војин, 
Милановић Вићентија Раденко, Миленковић Симе 
Ђорђе, Милојевић Жива Момчило, Милосављевић 
Станка Радивоје, Милутиновић Љубинка Милорад, 
Мирков Ивана Сава, Несторов Николе Добривоје, 
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Нешић Живана Божидар, Николић Михајла Драго1-., 
љуб, Николић Добривоја Милија, Нина Васе Никола,. 
Остојић Димитра Гојко. Петриковски Михајла Сто-
јан, Павша Антона Антон, Пенђер Антона Мирко, 
Петков Милоша Милош, Петрић Јозефа Рудолф, Пје-
вац Милана Петар, Пусић Петра Павле, Радин Ивана 
Ангел, Ристић Добривоја Петар, Рогељ Франца Иван, 
Одевен Карла Драгутин, Сарић Спире Љубомир, 
мо длака Шпире Стипе, Солуић Љубинка Станимир, 
тефановић Др аго мр а Јован, Стојанов Игњата То, 

дор, Стој ивковић Драгутина Момчило, Странињић 
Милана Миливоје, Шарбан Винка Винко,, Шчек Алој-
за Алојз Тавражић Живана Јован, Василић Живана 
Ђорђе, Здилар Мирка Јаков, Златановић Танасија 
Стеван, Живковић Михајла Стеван, Жувела Ивана 
Иван и Жужић Петра Стеван; 

водници: Абдијевић Дико Дајлан, Абдуловиќ 
Абида Химо, Алексић Петронија Милан, Апастасовски 
Самујла Кирил, Анђелковић Тихомира Јвван, Антић 
Божидара Војислав, Антонијевић Василија Драгутин, 
Антоновић Драгољуба Димитрије, Бабић Лазара Рај-
ко. Бадњаревић Милоша Рајко, Бајан Јована Милан. 
Бајичић Живомира Љубомир, Балан Ивана Васиљ, 
Бањанин Манојла Момир, Барун Анте Мијо, Барун 
Луке Нико, Беатовић Трифка Вељко, Бечановић Ма-
ринка Завиша, Бераковић Љубомира Стојан, Бергант 
Франца Цирил, Бешевић Радивоја Средоје, Бијелић 
Остоје Јован, Бијелић Остоје Петар, Благојевић Хра-
нислава Момчило, Благојевић Благоја Србислав, Бла-
жић Живка Драгомир, Бодирога Данила Младен, Бо-
гут Блаже Иван, Бонин Вас^Живан, Боројевић Илије 
Душан, Борус Фрање Јосип, Босанац Алексе Павле, 
Божиновски Цветана Миле, Божиловић Атанаса И л и -
ја, Бранковић Стевана Божидар, Братош Јожефа 

Јоже, Брезигар Франца Алојз, Бркић Ника Илија, 
Бр умни ћ Иве Антон, Будимировић Стеве Бошко, Бу-
димир ови ћ Ивана Милош, Булатовић Раше Љубо, 
Цајхен Јосипа Јосип, Ценић Стојадина Мирослав, 
Цукучан Раде Никола, Цветановић Цветка Милорад, 
Цветановски Цветана Миле. Цветковић Трифуна Ђо-
рђе, Цветковић Вукашина Љубомир, Цвијић Луке 
Ђуро,', Чанку новић Павла Миломир, Челиковски Ми-
лана Илија, Чирић Салке Мустафа, Чолић Аце Бла-
гоје. Чукељ Јосипа Иван, Ћирић Давила Бо гди; и 
дамјановић Милана Александар; 

водници: Дамњановић Љубомира Стеван, Душ-
ков Ђурице Вукашин, Даниловић Милана Милан, 
Димчић Тихомира Миливоје, Димитровски Ивана Ра-
де, Димовски Аце Сотир, Дмитровић Јована Никола, 
Домазет Милана Светомир, Дондур Николе Милан, 
Дорошев Андреје Миодраг, Драгановић Стојана Ми-
тар, Драговић Пере Раде. Дрекоња Андреја Андреј, 
Дуковски Владимира Живко, Думановић Тихомира 
Стратимир, Лушић Љубомира Живан, I..: коне кић 
Стеве Бс жид р Ђорђевић Стојадина Драгић Т. .;• 
ђевић Стевана Драгутин, Ђорђевић Мајдана Крста, 
Ђорђевић Саве Мирослав, Ђорђевић Сотира Страти-
мир, Ђорђевић Данила Вукосав, Ђорић Станимира 
Драгољуб, Ћук нп Младена . Иван, Ђурђевић Влади-
мира Добросав, Ђурђевић Уроша Јоцо, Ђурђевић 
Милисава Милорад. Ђуричић Јеремије Светозар. 'Бу-
рић Симе Ђуро, Ђурић Петра Симо, Ерцег Луке 
Војо, Фејсов Гаврила "Владимир, Филић Антона Јо-
сип, Форкаш Милована Никола, Фурнаџиски Јована 
Лзупче, Глишић Ђурђа Миливој, Глоговац Тодора 
Вељко, Го лубин Петра Миливој, Голубовић Љубо-
мира Миодраг, Гомбар КоломОна Ласло, Грегорчић 
Нежа Станко, Греговић Николе Драгутин, Гроздано-
вски Костадина Трајко, Грубач Јована Љубомир, 
Грујић Бранислава Момчило, Грујевић Миленка Мла-
ден, Гу.'!ић Светозара Благоје, Хађиомеровић Хамзе 

Јурфан. Хафнер Франца Марија,. Хриберник Леополда 
Леополд и Христовски Панче Љубо; 

Г. Ј А Н И Ц И : Игњатовић Михаила Чедомир, Илић Ми-
лосава Тодор, Итрић Александра Жарко, Ивановић 
М ка Веселин, Ивановић Мате Војислав, Ивановски 
М лава Ангел, Ивзшченко Андрије Григор, Ивковић 

.Милоша ! Драгослав, Јаблан Крсте Борислав. Јанче-
-вски Ђорђа Методије, Јањић Ивана Момчило;- Јефто-
вић Милоша Богдан. Јеленковић Живојина Радомир, 
Јелић Данила Радомир, Јерић Рудолфа Здравко, Је-
ротић Луке Зоран, Јевросимов Уроша Милан, Јевтић 
Станоја Михајло Јоксимовић Милисава Миленко, Јо« 
ицић Николе Чедомир, Јоневски Кира Славко, Јова-
новић Санте Чедомир, Јовановић Младена Драгић, 
Јовановић Јеврема Љубо, Јовановић Драгослава Љу-
бомир, Јовановић Драгољуба Михајло, Јовановић 
Радомира Миломир, Јовановић Добросава Србислав, 
Јовић Добросава Јован, Јововић Петра Радосав, Јоза 
Фрање Луиз. Каблар Боже Јован, Карађиновић Ве-
лина Бојан, Кариклић Светозара Душан, Каровски 
Спасоја Димитрије, Киревски Митра Сотир, Клокочар 
Стева Станислав. Кнез Рудолфа Иван, Кнежевић Све-
тислава Милутин, Кнежевић Новице Никола, Којић 
Илије Радивоје Којић Милана Тодор, Костић Ми-
лана Ђока. Костић Спасоја Илија, Костић Живка Ма-
рко, Костић Александра Предраг, Котур Радована 
Владо, Ковачевић Бранка Златко, Ковачић Фрање Јо-
сип, Ков а лаковски Тодора Трајко, Ковачић Алексија 
Драгутин и Крстајић Тодора Лазар; 

водници: Крстовић Мијата Љубомир, Кујовић Ву-
која Арсо, Кукић Ђорђа Милош, Кусовац Јована Ђор-
ђе, Кузмановић Милисава Јован, Кузмин Ивана Јо-
ван. Кусак Василија Василије, Лабровић Луке Лујо, 
Лабус Васе Љубомир, Лацковић Луке Јосип, Лаки-
чевић Нешка Велимир, Лалић Јована Стеван, Ласте-
лић Валентина Јосип, Лазаревић Чедомира Лазар, 
Лазаревић Живојина Радослав, Лазић Милорада Ми-
одраг, Леејак Франца Алојз, Либрељак Боже Фрањо, 
Магловски Недељка Славко, Маје Ј оровић Андрије 
Иван, Малиновски Ефтимова Кирил, Маневски Коле 
Страхил, Марц Антона Антон, Марић Стојадина Ра-
диша. Маринковић Рајка Спасоје, Марјановић Марка-
Јанко, Марјановић Милена Јован, Марјановић Илије 
Миленко, Марјановић Јована Славко. Маркељ Марка 
Марјан, Марковић Арсенија Цветко, Марковић Гво-
здена Радош, Марковић Радована (Рајка), Мар ку лил 
Мате Иво, Машера Јожефа Славко, Матић Тешмана 
Живојин, Матовић Слободана Милорад, Међумурац 
Стјепана Винко, Менковић Живка Видосав, Михајло-
вић Витомира Драгиша, Миха јловом Панте Храни-
слав, Мијовски Мија Живко, Микша Пере Милан, Ми-
ле кић Данила Ђуро, Миленковић Живана-Драгољуб, 
Миленковић Живојина Властимир. Маленовић Милана 
Милојко, Милић .Ђорђа Боривоје. Миливојевић Бо-
жидара Радован, Мплобразић Марка Ђорђе, Мило-
сављевић Живојина Радосав, Милосављев?^ Томе 
Том I и Милошевић Ранђела Миодраг; 

водници: Милошевић Лоубомира Војислав, Мило-
шевски Стефка Цветан, Миловановић Благоја Дра-
ган, Милутинови!) Мирка Светолик, Миренић Фрање 
Стјепан, Мирковић Љубомира Миодраг Мишић Ђор-
ђа Вук шин. Митић Љубомира Добривоје, Митић 
Александра Манасије, Митић Ђорђа Радомир, Ми-
тровски Тане Сисоје, Митровски Јована Трајко, Мла-
деновић Петра М И О Д р 2 г, Мохарић Фрање Бранко, 
Момић Боже Љубиша. Московљ>евкћ Драгутина Мо-
мчило Мозетић Петра Франц, Мрђа Николе јЦетар, 
Мулалић Махмут Бегзад, Нађ Јована Миливој, На-
невски Милана Димитрије. Наробе Винка Винко, Не-
дељковић Петра Душан, Недељковић Лазара Мила-
дин, Недељковић Живојина Павле, Недељковић Стан-
ка Стеван, Николић Добросава Цветин, Николић Ми-
лана Душан, Николић Миливоја Марјан, Николић 
Трифуна Милоје, Николић Благоја Миодраг. Нико-
лић Бранка Обрен. Николић Марка Зоран, Николо-
вски Митра Јован, Нинковић Јована Душан. Пиповић 
Ђуре Драган, Новковић Јанча Стамен, Обођан Све-
то з ар а Живан Олинек Антона. Милан, Омербашић 
Хусеина Аго, Омерзо Мартина Стефан, Пагани Ми-
хајла Марко. Пајек Карла Франц, Пајић Петра Гли-
1о, Паца рл иј е в ски Мехмеда Велија, Панџић Јуре 
Иван, Панић Чедомира Боривој, Пантетић Николе Ни-
кола, Пан.ик Јована Мишо; Папак Стипана Блаж, 
Парежанцн Гаје Данило, Пауновић Тадије Златибор, 
Павлов Лазара Емил и Павловић Милића Драгић; 
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водници: Павловић Гојка Драгослав, Пе ји ца Ми-
лана Раденко, Пејовић Марка Ђоко, Перић Живка 
Мирослав, Перишић Јована Видоје, Перовић Трипка 
оу-љ еш а. Першић Ивана Карло, Пешовски Стојков 
Димне, Пештани Светислава Мирослав, Петер Ивана 
паја , Петровић Драгомира Божидар, Петровић Та-
насија Драгутин, Петровић Косте Душан, Пихлер 
Антона Јоже, Пилевић Николе Мирко, Планчак Ми-
шка Јоаким, Плеше Матије Станислав, Плетикос Јо-^ 
Сина Јос ир, Подгорци« Јожефа ВичВш, Половина Јо-" 
бана Станко. Понов Драгомира Тикомир, Поповић 
фзетислава Драгољуб, Поповић Симе Мирко, Попо-
вић Драгомира Славко. Порои ат Мије Дане, Посе-
дот Јакова Це лес тин, Прерадовић Милоша Јово, Пу-
фта Ристе Бранко, Цуркаревић Јована Милан, Ра-
денковић Милорада Милан, Радић Саве Владан, Ра-
дне ављевић Цветка Бошко, Радовановић Радована 
Душан. Р а д о в а н о в ^ Живана Иван, Р а д о в а н о в ^ Ве-
лимира Петар, Радовић Милоша Драган, Радовић 
Миладина Радован. Рајачић Душана Душан, Рајић 
Николе Стево, Рајковић Светозара Славољуб," Ракић 
Живојина Селимир, Ранцигај Франца Иван, Ранчић 
Војина Петар, Ранков Илије Миле, Рапајић Лазара 
Богдан, Рашић Драгуљуба Живорад, Рељ Ј,осипа Јо-
сип, Ренар Ивана Алојз, Рендулнћ Ивана $иле . Ри-
стић Владимира Петар, Ристић Милоша Владимир, 
Ристић Тодора Живко и Ристовски Јефте Михајло; 

водници: Ристовски Спасоја Веле, Роји Миде 
Мато, Рониш Петра Иван, Розенберг ер Лазара Ер-
вин. Рубинић Франца Милан, Руданић Милета Ду-
шан, Рузман Ивана Франц, Ружић Милојка Милија, 
Сабљић Станка Љубомир, Сандић Тихомира Мио-
драг, Савић Миладина Милутин, Сеничић Јосифа Ра-
дош, Симић Гојка Јово Симић Мил>урка Милутин, 
•Симић Станимира Обрен, Симић Ивана Радослав, 
Симић Стевана Станимир, Симић Ђерасима Владимир; 
Симоновић Срећка Милан, Симоновић Радоја Стра-
хиња Симовић Драгољуба Јован, Склепић Стевана 
Блаж, Скомина Андреја Марјан, Славен Драге Стан-
ко, Смиљанић Јована Владимир, Снопчек Карла Фра'-
њо, Солдатовић Мирка Петар, . Спасојевић Трифуна 
Цветин, Сотировић Ванђела Јордан, Стаблопић Пе-
т а Витомир, Станцер Јожефа Силвестер. Станков 
Драгомира Велимир, Станковић Јоница Маринко, 
Станковић Божинов Витомир, .Станковић Милутина 
Властмир, Станојевић Драгољуба Бранко, Станоје-
вић итп а Миодраг, Стевановић Андреје Стеван, Сте-
вин -Сто јд на Велимир, Стојанић Младена Ђуро, Сто-
јановић Драгића Данило, Стојановић Димитрија Дра-
гослав. Стојановић Владимира Љубомир, Стојчић Љу-
бише Милан, Стојилжовић Светозара Душан. Стојко-
вић Доброслава Момчило, .Стојковић Јована Стојан, 
Стрилић. Шиме Петар, Стритих Антона Антон, Ша-
мија Боже Мате, Шарановић Петра Марко, Шеговиќ. 
Милентија Боривоје и Шешлија Марка Светозар; 

водници: Шевић Радована Миодраг, Широка Јо-
зефа Симон, Шишка Лајца Антун, Ш карија Фран,е 
Фрањо, Шкрињар Јанка Иван, Шмелц Виктора Јосип, 
Ши а цапан Б о л е о ана Емил, Шубец Ивана Славко, Шу-
стерчић Рудолфа Драган, Шувак Марка Јосип, Талић 
Ашима Мехмед, Танкосић Јове Милан. Тасић Стоја-
дина Александар, Терзић Крсте Милан. Теслић Станка 
Стеван. 'Гилић Николе Богољуб, Тодовски Тодосије 
Вукашин, Тодоровић Јаноша Илија, Тодоровић Соф-
ронија Милан, Тодоровић Ђорђа Предраг, Тодоровић 
Живана Вукашин, Тодоровић Драгомира Живан, То-
доровски Тасе Благоје, Тодоровски Лазара Тодор, 
Грегора Владислав, Топић Јосипа Мартин, 'Топовски 
Ставре Вукашин, Трављанин Фехина Хуснија, Трбо-
јевић Душана Славко, Трибуна« Антона Петар, Три-
фуновић Борисава Драгољуб, Трифуновић Војислава 
Драгован, Трзин Петра Саво, Туегђић Чеде 'Обрад, 
Тука Омаје Омер, Тутић Кузмана Душан, Угрнивеоки 
Пајсије Јован, Уковски Александра Глигор, Унун 
Антона Стеван, Вајдић Славка Милован, Балетић 
Стјепана Јаков, Васарехљи Лајоша Лајош, Васић Ду-
шана Добривоје, Васић Радослав,а Драгомир, Векић 
Љубоир и а Душан, Величковић Александра Бранислав, 

Велковски Величка Крсто, Вељановски Николе Петао, 
Вељковић. Стевана Бранислав, Вељковић Јовцана До* 
бросав, Вељковић Љубомира Мирко, Вељковић Мла-
дена Милован, Вешник Јанева Јожефу Веверичек В и к -
тора Грожђе, Видановић Стевана Никола, Вита Миле-
та (Живе). Вогринец Филипа Јосип, Војо© Милана 
Стеван. Буцо Арте Владо, Вученић А'ћшда Перо, Ву-
чевић Крсте Ву^^™, Вуздћ Радована Ш л а н , Вучко-
вић Станислава Момир, В е к о в и ћ Војислава Симо, Ву-
јчић Милана Задоје, Вукић Љубомира ЈОВАН, Ву КОЈЕ-
ВИ ћ Педра Јово, Вукоеављевић Милана Милан, ВУ* 
котић Милуна Миомир, Вуковић Тадије М и л д а н , ба-
ковић Велимира Радомир, Вулетић Драгића Живанко, 
Заилац Симе Душан, З а ј ^ ћ Николе Средоје, Здрав-
ковић Милорада Хранислав, Здрјнзковић Милија нд-
селин, Живадинови^ Владимира Миодраг, Ж?шанови1» 
Михајла Митар. Живковић Стојана Грујо, Живојином 
вић Васе Жарко, Животић Љубисава Живота, Жижић 
Николе Михајло и Жужић Милана Божидар; 

мл. водници: Алексев дровић Тадије Радом] 
рнић Јакова Андрија, Бркан Ивана Јосип, 
Стјепана Марко, Чакаревић Петра Никола, Ђе 
Данила Вукосав, Еремић Миленка Петар, Ј1... 
Вукадина Никола, Јовановић Михајла Душан 
Јеремија Михајло, Коцевски Петра Ванчо. Кривока' 
пић Петра Живорад, Кустурица Ха,саков' шукри 
Марков Живе Перо, Милановић Борише Св ез 
Мочник Јожефа Цирил, Молнар Ђорђа Јосип, I 
тов ић Добросава Милутин, Новаковић Илије %ојан, 
Перковић Смајила Мартин, Петровић Влајка Душан, 
Рибић А в де Дерао, Рудан Васе Милић, Рушан ов Вас^ 
Петар, Стајић Чедомира Је јтса в, Стојковски Ђ о п У 
Радован, Субашић Јозе Мате, Свирачевић Момчда! 
Слободан. Тасић Драгутина Првослав, Тополски Ш р « 
ка Владан, Тосевски Димче Никола И В еран е ќи В Ш 
Моцо. 

(Бр. 97 
17 маја 1948 године 

Београд 
Секретар, I 

М. Перуничић, е р. 
П р е т е ч и ик, 

др И. Рибар, е, р. 

На основу чланка 2 Замеша о орденима а! медац 
љшма, а на предлог Гбр ете ед и има) бладе Ф1ШЈ Пре-
зидијум Народне смупштМне Федеративна Ш р о д м ! 
Републике Ју гош'авије 

р е ш и о ј е 
да се за заслуге учињене нашим народима у тјжу 

народтослободииачке борбе, кајо и еа Пок,бк ату 
Ср>о№ одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 111 РЕДА: 

ПздаичаѓЉм Ката,, Поповић Петра' Перо, Петровск 
Мирка Мирко, Пустај Мије Игнат, Пропуд^шц Том! 
И1аа1н, Печила^, Антона Резика., Платила Мише Петар, 
Пелевић Мике Јосип,, Павић Ание Милка, Ш ш ќ в а Л & 
Андрине Југослав, Пашин Димка Јосип, Пашкв,а;>шн 
Ив,анта Дикица, Пфан Вилима Вилим Петрић Јосипа 
Јосип, Перичић Шпире Мирко, Поповац Ивана' Ш -
тиј!а„ Перић Анте Анђа, Перичић Никол©, Ј е « , Ш " 
и ић Маргита Вица, Пивчевић Андрије Мирко, Поло* 
вина Николе Дане, Першић Марина Првенка, Оро,со' 
Мариа Марин, Павлић Акте Сташа, Пешић Ј а к ш а 
Ана, Шешић Јозе Демјан, Параћина Марка Шпиро, 
Пух,арић Марина Иво, Пух Ивана Иман, ПашмвајИ 
Фр авне Рудол ф, Палиш а Винка Виктор, Петен Бог* 
дан, Путина Шимуна Милино, Радић Адолфа Брани-
слав, Радмановић Мило Петар, Гредељевић Надежда?, 
Розанцваиг ПилхелшзФпн др Ерих, Ремиши] Д р а г у т и н 
др Бубањ, Радшшрни Берислав, Руб чић Дане Кре-
шимир, Рупчић Леа Ружа, Ро-лер Драган, Ролни Алек« 

I 
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е ам дрт Срећко, Рељић-Штенгл Адолфа! Зденка, -Ра? 
детић Мартино® Данко, Ружић Мате Станка, Рундић 
Вјенцешава Владимир, Радетић Петра Милу тин. Ро-
манић Милана Васо, Радоваилиј-з Јове Драган, Ради-
»©'јевић Гавре Душан, Радишић Андрије Саво, Радо-
ван лија Николе Перо, Рајковић Раде Мићо, Рад.ић 
'Јована Никола, Ратковић Данила Трнинка, Ргдојче.-
вић Јелића Симо, Рибарић Николе Ив гк, Рупец Мије 
Ђуро, Радман Анто Филип, Ракае Раде Бошко, Роје 
Мате Аница', Радаковић Николе Коста;, Рожић Шпире 
Вицко, Ракић Лука, Рауш Фрање Иван, Рукавима 
Миле Марија, Радановић Мате Јосип, Рончевић Ми-
лана Драган, Пала,тић Станка 'Станко, Рашета Јово, 
Реља Анте Звонко, Радељевић Мате • Катица', Радо-
шевић . Николе Никола, Радмиловић Саве Пајо; 

Радоичић -Мате Перо, Радић Вује Миле, Рапајић 
Дане Милка, Раусављевић Симе Милан, Рибар Стје-
пана Марица, Рибар Јанка1 Стјепан, Раја« Симе Стан-
иќ), Раја« Станка Глишо, Росанда Кристифор Ђус то, 
Радојичић Петро Јосип, Рудец Петра Драгутин, Ра-
ндић Павла Јосип, Рандић Антена Богумил, Рожић 
Вјекослава Љуба, Рак Томе Винко, Рак Јосипа Мијо, 
Рак Томо Иван, Рак Ивана Зора, Роднине Усжрд, Јо-
сип, Репер Мате Штефица, Радин Шиме Славко, Ро-
са Шлирин Драго. Рону њ ић Јерка Ог ла', Радмановић 
Николе Трифун, Реи1ћ Јосипа) Лука, Гојнић Ивана 
Јосип, Рековац Павла Душан, Сламни« Ивана Анто-
ниј®, Сарач МехЈмедашије Ибра«им, Сутлић др Алек-
еапдар, Соколић Динка Недељко, Стриптар Албина 

• Албин, Оужњевић Милана Бисерка,, Срдар Антона 
Богдан, Стамемко&ски Мамуте Александар1, Сасо- Ан-
туна Антун, Сунаца Богдан, Сентић Миливоја Анте, 
Сапић Шика Микаило, Симонсен Јосипа Фердо, Сто-
шић Стјепан,а Божо, Станојевић Милоша Петар, Су-
дар Грге Јерко', Скоруп Ивана Иван, Сверер Адамса 
Славко, Савић Раде Милош, Савичић Мате Данко, 
Скоадиић Ивана Бранка, Срок Јосипа Антон, Силић 
'Јурја Маријан, Ообол Фрање * Фрањо, Шкунц^ Ни-
КЈОле Анта, Оштар ев ић Маријан и Славуја«- Стеве 
'Јово; 

Сарајлија; Ђуре Раде, Стојаковић Ђуре Драган, 
Стевановић Младен, Сикирица Милића! Стана, Спасо-
в и ћ Стеве Мајра, Суа анић Ивана Бранко, Станковић 
Трифуна Бранко, Секулић Петра Мијо, Србљак Сте-
в * Секулић Ђуре Евица, Слаб ињац Душана Стојан, 
Саббл Ивана Мијо, С т оисав Ли ев ић Самоила Петар, 
Степан.ић Винка! Стјепан, Скрбни Мате Имбро, Спа<-

• хија Милана Ивица, Собота Мате Иван, Судић Мате 
'Андреја, Станић Луке Пеј!о, Сундаћ Јове Никола1, 
СвШИ Раде Алекса, Славујац Лаве Марко, Сајко Алој-
за Ката, Смодчић М а р ш Анте, Сиол ић Мате Лиза, 
Сироиец Јосипа Стјепан, Стрижак Боже Митар, Стри-
чевић Анте Маријан, Стојановић Мића Милица Скен-
цк,ћ Јована Дане, •Страше« Станко, Север сивић Угљеше 
Милка,, Смо кановић Михајла Драган, Савић Мишића 
Милутин., Свилар Мане Ђуро, Субашић Лазе Мирко, 
Станковић Богдана Стево, Оорић Јеролим^ Анте, 
Стипчевић Мате Анте, Стипчевић Миров Шиме, Су-
ботић Тодора Душан, Спасојевић Васов Гојко, Сла-, 
дић Петра Пајо', Сабо Драгутина Марија;, Севен 
Адолфа Барица, Станојевић Матије Милан, Стипано-
вић Миле Мићан, Седлар Симе Мане, Север Паоре 
Рудолф, Скочић М о \ Јосип, Смољанић Кр1:те Илија:, 
Сертић Николе Фрањо, Сладе Боже Блаж и Синди-
чић Јос ина Филип; 

Станковић Стеве Јандре, Седма« Јосипа' Јосип, 
Сдчнић Ђуре Ђуро, Станић Пантелије Илија', Сако-

. (иан Фрање Винко, Суша! Јурин Јуре .Станковић Пе-
јова Катица!, Сертић Стојана Милева, Светлен,ић ,Ивана 
Иван, Скок Стјепана! Иван, Суша Ивана Стјепан, Сла-, 
вица) Анте Мате, Станић. Петра' Душан, Станић Ивана 
Вица, Смојвер Ивана Иван, Светлић Јуре Томо', Се-
гијо Андрије Сергије, Сиротић Јосипа Борис, Саниа 
Ивана Антица, Сушањ Зорко, Тро ха' А лојза Милан, 

Томић Димитра "Милица, Тичина Томе Божидар, Тав-
чар Адолфа Адолф, 'Грин патић Вјекослав.? Милован, 
Теокер Петров Анте, Тилић Рудолфа Бсрк-гс, Томљено-
вић Мијата Стипе, Трст ен,;« Ст,, ла Стефана, Трие 
на.|ј1стић Вељко, Топић .Илије Иван, Томашевић Ни-
коле Душек, Тадеј Ловре Винко, Тичић Ивана -Вла-
димир, Тадић Ђуре Милан,. Трбовић Дмитра Алија, 
Тухтан И в а н у Пашквал, Тркуља Петра Ђуро, Тодо-
ровић Никола Ђуро, Тркуља Пане Стево, Тодоровић 
Јованов Ђуро,_ Трубељак Јозо, Томић Блажа Марија, 
Тудор Дионисија Лујо, Трумбић Луке Јакоб, Томић 
Мије Иво, Тук ерић Фердо, Трешњић Илије Богдан. 
Тарзан Ивана Тончија,..- Тур.ић' Јуре Ката, Трца« Фр«.-
ње. Фрањо, Трбојевић гѓ? ола Мара и Тишми Боже 
Мица; 

Трубела. Андре Стјепан. Тишљар Рока Марко1, 
Томашић Кузмана Ивка.1, Том* анић Николе Ана, Тро* 
скот Јакоба Јере, Торбица Гавранд Јово, Тривић Дви-
је Миле, Тањга Раде Лука, Тр ел е ц Алојзија Славко, 
Тркуља Ђуро Милош, Таталовић Милоша' Мића, То*, 
мић Мићо, Тулић Иван, Томић Николе Николај Ту-
лић Стјепана Фрањо, Туси: и Јосипа Јосип, Топузо-
вић Антоније Драган, Таидарић Стеве Марија', 'Ген-
чић Јуре Бењамин, Тандарић Игнац"., Иван, Токић 
Ивана Анте, Трбић Луке Бранко, ТаЈмбачз Јосипа 
Анте, Талибана Марка Љуба', Томаш Мије Мирко, 
Тадин Ивана Фране, Тс>мошић Ивана Мико, Тренов 
Петра Живојин, Ту рк опић ^авла Владимир Ћупур-
дија Цвијета! Стево, Ћосић Станка Драган, Чујић 
Миле Мане, Ћушић Тодора' Милош, Ћупурдија Симо, 
Ћо«лин Петра Никола, Урлић Фауста Даворка Уаур 
Јове Милан, Узур Николе Стево, Угрима Маринка 
Јозо, Устић Милана Ђорће, Улемек Максима! Максим, 
Угрима) Маријана Анте, Уѕелац-Ајановић Мустафе 
Немила', Узелац.Миле Иван, Урби!нн Г на цимо, Утрина 
Ивана Мате, Филиповић др Дор' \ Фраиетовић Ан-
дрије Ратко, Филиповић Хусеина Зилха, ФранКол 
Јосип, Франић Марка Јосип, Фер е и чина' Томо, Фр«од-
петић др Мирко, Фр ид Макса, Арнолд, Фр ета не кић' 
Марија^, ФранчишковИћ Ивана' Олга, Фумић Стјепана 
Марица," Фудурић Николе Јурај, Форе::се Ивана 
Срећко, Фитош Данила Зл ат,а Фрковић Маче Мато, 
'Филип Томе Раде, Фулер Алексе Јосип, Франић Мар-
ков Иво, Филиповић Ђуре Анђела, Фијин Марка Вид, 
Фајс Милана! Милан, Фунта« !> г п;е Мирко, Филипо-
вић Стеве Смиља', Фехер Јулија Стјепан, Фратрић 
Јосип,а Јуре, Фе,дорев Владимира: Вилим, Фо-шче-
шки Анте Анте, Филиповић Ничо ле Ленка: и Хумски! 
Мирка Мирко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

Црнец Јосипа Божо, Црњански 'Гео тора Милен, 
Цољгак Јуре Јосип, Цурков Звонимира Клара, Царев 
Луке Адио динар, Чандо Ив;:,и."- Р. ико. Челар Луке Анте, 
Чар гоња Стенка Виктор, Чанковић Драгу-; ина Ђуро, 
Чука Јере Иво, Чаушевић Павла Јанко, ШЉнљарав 
Николе Михо, Ш р ј б е р Стјепана Анђело Штернберг 
В ил има Драган, Широља Мате Станко, Ш,кунц а' Анте 
Антон-Бел И, .Шкунца Николе Анте, Шеташ Ђуре Перо, 
Шперо Томе Винка, Шашић Бои:е Ђуро, Штефан 
Бењамина М и л и ц у Штрмтц Јанко Даниел и ШураН 
Стјепана Антина. " -

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

Маје,арић Мартина Драгица;, Мусић Николе Миле, 
Мркшић Петра, Стеван, Михић. Јосипа! Мано, Матић 
Аслана Грга,. Марушић Марина Јуре, Мештровић-Ша* 
мука Никола, Милковић Ђуре Саво, Матовић Педала 
Иван,. Мар це та Мије Миљан, Милошевић Марије 
кола, Мрк1нић, Јаиш, Душан,- Мештровић Мате Т с р к ф 
Милевој Антона Иван, Микушевић Јосипа Јанко, Ми-
лановић Стјепана Фа6јан, Матијевић Ивана АНЃЈ4| 
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Микелић Луке Иво, Мирковић Анте др Мијо и Пе-
Т^Шбмћ. Д у ш а Мирко. 

Бр. 105 
20 маја .1948 године 

Београд 
С&кр етар, Пр е пс еди ик, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима! и меда-
љама, а иа предлог Претседник^ Владе ФНРЈ Оре-
зтдИјуЈМ Народне скупштине Федеративна Народне 
Републике Југославија 

р е ш и о 'ј « 
да се за нарочите зајашете учиш е«; е нашим неро-

дима У ФОКУ народвоо!Слободил ачк е ббрбе, аа учвр-
цјј̂ е&ве братства и јединства међу вашим народима, 
Ќао и за показну храброст одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: 
Јурлина Јосипа Тони. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА: 
Мацура Стеве Милан, Николић Николе Мартин, 

Мрсић Стипе Анте, Мохоровичић Јосипа Фрањо, Ме-
ховић Луке Лука, М уре та Петра Срећко, Нестеров-
аки Нестора Бори/:, Наранџић Милана Маша, Нова-
ковић Милутина Гојко, Нишевић Јосипа Пашко, Ни-
шлић Јована Радован, Новак Николе Марин, Нова-
ковић Николе Бранко, Нејак Ивана Јанко, Немчић 
Фрање Живка, Никшић Антона Рожа!, Његован Фране 
Карла-Мзру. Обрадовић Петра Јанко, Орландини Пе-
тра Ксенија;, Остојић Јуре Дане, Орлић Марка Маис, 
Огризовић Даме Милан, Опић Јакоба _ Мато, Оженић 
Антуна Јенко, Орешковић Стјепана Дане, Орландина 
Јерка Нада, Пејчиновић Спасоја Милош, Птиче« 
Милан, Подбој Драгутина Зденко, Першан Мирко, 
Палио,к Ижака Зоран, Подбој Милоша! Милка, Палчић 
Фране, Па ђан Марка Вукосава, Продановић Јове Ми-
ле, "Продановић Николе Милен,. Попадић Ђуре Да-
ринка, Продановић Павла (Милан, Перенчевић Јована 
Милан, По лим ац Михајла Бранко, Пезељ Јосипа! Ма-
те, Пандури^ Јосипа Фрањо, Панк а рић Јосипа Болто, 
Пешић Ду је Мери, Пу »зина Ду је Динко, Пишчевић 
"Јосипа Анте, Перић Фрање Марко, Пуратић Шимуна 
Јаков, Палошевић Мате Мато, Покровац Јосипа Па-
шко, Пољичанин Јозе Вице, Шишић Фрање Милка, 
Павулић Никола, Продановић Раде Стево, Прпић Сто-
"јЈа);:1ЛЈ Мар!Ко, Прерад Пантелије Милан, Перку инић 
Ивана Иван, Палента Раде Миле, Пурлика Саве Ми-
лутин, Пољак Марка Лука, Павловић Петра! Маца* 
Петровић Петра Јован, Папа Андрија Стјепан, Па-
шева, лин Ивана Анкица, Перишић Јуре Ћиро, Нови-
чић Јосипа Аврам и Полног« Антона Ђордано. 

Раденовић Илије Стево, Рукавима Адолфа Неда, 
Ружић Орана Јегора, Рудеж Ур%ша Драгутин, Ре-
јбрсвић МЕП е Ђуро, Рончевић Ђуре Анте, Пањковић 
'Јосип,з Божо, Рекас Раде Бошко, Рајић Николе Иво, 
Рајић-'Трумбић Неда, Роје Богумил, Росандић Томи-
слава Шиме, Реић Фабијана НУВО, Радић Динка Ива«, 
Рафанели Шимуна Иван, Рукаеин Ивана Мате, Росан-
дић Мије Зора, Рожић Ловре Анте, Рожић Јозе Дује, 
Ружић Ла1зе Анка,, Ок анџић Јована Дане, Рибић Ми-
кана Миливој, Растапан Илије Душан, Рашета Јово, 
Рњак Леве Никола, Ра,устав,љевдЉ Симе Милан, Рз,дзгј-
ковић Миле Јанко, Раос Марка Богдан, Радић Анте 
Ружа. Радовчић Петра Анте, Радман Антуна Стје-
пан, Радошевић Николе Никола, Рајшић Јована Ге-
оргије, Ратковић Николе Љубица, Радовић-Јурикац 

'Јанка Марица, Раос-Кроњ.а Вице Дрина, Рапајић- Ди-
шана Кока , Филиповић Стеве Смиља, Фл ед ИЈааШ' 
Иван, Фауст Љубо « Филинић-чРбдоЈковић Шим.усш 
Луција'. ч 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ 
Продановић Павла Милан, Петр,.тић Николе Вл^-

до, Пругинић Симе Марко, Пионић- Јозе Дамјан', 
фар Мате Мато, Перунико Антуна' Антон, Рак Низ а ф 
'Зора, Радановић Илије Стево, Рубчић Данијела Ш к 
кола, Рњак Лаве Никола, Ра ја« Симе Станко, Р .удш 
Иван, Рздобоља Динка Јозо, Рак Томе Ив анг Отуш. 
ски Карла Драго и Савић Раде Милош. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
Бошњаковић Луке Андрија. Божић Тодора Стево. 

Брујић Николе Драгић, Банда Мила Мојсија, Божић 
Раде Петар, Баречеаић Иве Марко, Бујак-Фумић Им-: 
на Анка, Брезичевић Грге Томо, Балансни ец Бениса 
Слазко, Бобица Жуте Мара, Ботица-Мишкуи Мара* 
Барби ери Бенедикта Марцел, Ботица- Тадија Катф 
БатЛЦа' Луца, Билић Мате Славко, Јовановић Јована 
Ђуро, Јанковић Пере Милош. Јока Стоје Весо, Јан' 
дрековић Мате Марко', Јанковић Милуна богдан, Јаа<-
т и ћ Мартин^ Клара, Јакшић Ђуре Перо, Јепес Ло;: 
вре Стјепан, Јосиповић Ивана Анте, Јаковљевић Вица 
Јосо, Јерковић Јакова Мато, Јурић Стипана Миљенко, 
Јовић Вица Мирко, Јовнаовић Ивана Ратко, Јуранић' 
Марина Петар, Једреичић Санта Сербијо, Коциуевр-
чић Ивана Лењин, Крс тулов ић Марина Злата,. К р и к ' 
•ник Отмара Вељко, Каћански Стевана Бранко, Кокић' 
Мате Ратомир, Костић Константина Милорад, Коци> 
пер Мате Звонко, Комшрић Јосипа Рудолф, Кочков' 
Илија, Калајџић Бранко, Кан ес он Јакова Саламом1, 
Колин Филипа Мирко, Конта Јосипа Мирко, Катић 
Јована Раде, Кукић Симе Зорка, Карли Леонар,д; Ко--
лин Николе Лу|циј|а, Гарди Иво, Ку шиндић Ивана' 
Здравко, Кузмић Дује Анте, Кртинић Фране РоК<>', 
Каталинић Ивана Никола, Каменар Фрање Фр(а1њ'(̂  
Каменар Виктора! Јосип,- Кућан Драгутина Данијел, 
Кружић Антуна Даринка, Каменар Јосипа Верка,, Кру« 
ЖИЋ Стјепана Зора, Комадина! Ивана Јосо, Кршан Мак 
те Вид, Кукић Стеве Никола,. Крајновић-Пухаћ Млѕ* 
ђан а Иван, Козловић Томе Гојко, Којвачеимћ 
Јово, Кекановић Ђуре Анто, Кравосћзн Бал га за ра 
'Јела, Крмпотић Ив,а!Н1а Љубица, Крмпотић Ивана! Јо-
сип, Кљајић Стевана Босиљка, Куколић Ивана Ни-
кола, Коњевић Стевана Мила« и Коларић Ђуре' 
Љерка. 

Бр. 106 
.20 маја 1948 године 

Београд 
Секретар, . Пре) гс ед«, им, 

М. Перуничић, е, р др И. Рибар, е р. 

На основу члана, 2 Закона' о орденима! и меда-
љама, а вз: предлог Пр ете единка Владе ФНРЈ Прези-
дијум Неродне скупштине Федеративна Народне Ре-
публике Ј у г о с л в и ј е 

р е ш и о ј е 
да се за нарочите заслуге учињене нашим таро* 

дим!а1 у току нероднослободиланке борбе, за удар1*', 
шћење братства и јединства.1 међу нашим народима, 
као и за показану храброст одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ 
Устић Милана Ђорђе, Фајс Милана Милан, Хр-

жић Љубин Обрен, Хајдин Николе Милош, Хибнек* 
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Ѕван)а Мирко, Хинић Исе Милан, Цветковић Мије 
сенија-, Црнчевић Јована Никола, Цер Луке Иван, 
[вешовић Јулиуоа Никола', Чуе Мате Славка, Ши-

. Инић Лује Бруко, Шкевин Фрање Марко, Шкверић 
'.Фрање Фрањо, Шкрилец Мете Фрањо, Шаринић Пе-
тра Хрвоје, Шупе Јозе Фрањо, Шутер Вениера Глш<-
уЏцио, Шушњар Гаје Раде и Штајбрижнер Адам,а Адам. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
Бабић Илије Миле, Боројевић Душанка, Бендер 

Ранков Вујадин, Бајек Казимира Радислав, Блаже-
вић Н а а т . Звонимир, Благ а ић Иванов Анте, Божић 
[Марка Милан, Бунчић Јанка Јанко, Благојевић Михај-
ла Јово, Врнел ић Матије Анто, Бенаш Фрање Марија, 
Бр,ћем Јосипа Цодлетиш, Блажина Николе Миша, Бр-
дар Кузме Иван, Бр ич ић Јосипа Фрањо, Билић Мар-
и н а Иван, Блашковић Ивана Иван, Боровић Јовина 
'Лиге, Бритки Андрије Иван, Безмалиновић Николе 
'Јагоша, Бранежац Пере Јосип, Бунчић Дмитра Ђуро, 
Бунчић Илије Никола, Вилман Марка Ката, Бисић Са-
ве Славко, Бобић Михајла Милош, БОЈИ ић Ивана Иван, 
Басара Душата Милан, Брна1б1ић Ивана! Бернард, Бе-
»ух Мегге Иван, Беровић Вошки Милан, Брдар1а1ц Ива-
нов Иван, Богичевић Стојанов Мирко', Боројевић Ми-
лоша Стево. Бољанић Петров Бош1ко, Батножић Г ли-
ке Марија, Болт Фрање Иван, Босанац Матије Све-
тозар, Баранац Милутина Стево, Барбарић Мартина 
Иван, Барановић Марка Манда, Бажа ј Марјана Лиза, 
Вековић Марјана Евица, Борчић Јозе Иван, Бабић 
Милића Ђуро* Борота Обрада' Милош, Бановић Пеке 
Микола, Бабић Магле Иве«, Бродарић Марка1 Марица, 

славић Мије Стевица, Белавић Мике Мијо и Бољ-
е в а ц Мате Лине; 

' Бартуловић Петра-Билић Драгица, Бенац-Бакотић 
'Дууе Златар В амд аловиќ! Остра Едија, Бартуловић 
Ивана Блаж, Бјелусов Ивана Јовица, Бари ал ан. Ми-
лана Стево, Борић Лепоје Бранислав, Богојевић Симе 
'Сабо,. Билић Маринка Домина-, Башић Грге Мате, 
Белас Мапе Томажина, Богичевић Димитрија Славко, 
Билић Јакова Винко," Вис купов ић Катица, Бановић-
Петровић Ђука, Божичковић Станка Стево, Борић 
'Мише Јанко, Бабић Мије Ивка, Бан Игмана Бара, 
Вокера Васе Душан, Бабић Саве Васо, Бсдловић Дми-
Тра Симо, Буба е Ивана Марија, Бан иче« Изидора 
'Јанко, Братко Драгутина Иван, Бистрички Стјепана 
Иван, Балашко Мате Т0М10, Бартел Јосипа, Фрањо, 

Ѕислав1иЉ Јос ип;.I Анка, Браковић Мара*, Бабић Ми-
а Ђуро, Мариновић-Д ешот Ивана -Марији, Маиду-
\ Ивана Августин, Миндољев1ић Мике Иво, Мари-

чин Школе Андрија, Марушић Стипе Менда, Мили-
кић Дује Динка, М а т и ј а ^ Ивана! Анђелка, Мимић 
Ђуре Душен, Мркић Стипе Анте, Микелић Николе 
Мартин1, Мекипи Ивана Мато, Мацан Мартина Ив1ан, 
Крак Петра Иван, Миленић Ивана Има, Микетић 
'Андрије Иван, Микуља« Ивана Јосип, Мандић др 
Олег, Мартић Ђуре Мирко, Макрагић Јанка' Стјепан, 
Николић Димитрија Божидар, Николић Ђуре Мара, 
Николић Николе Стипо, Нсвосел Мијо Јосип, Напрта 
П^вша) Раде, Наранџић Милан« Милка, Никшић Јове 
'Анка1, Новак Марка Стјепан, Николић Илије Душан, 
Новак Фрање Мијо, ,Нежма1хен Терезије Стјепан, Не-
кић Јо1оша Јосип, Нејак Ивана, Јанко. Николић Мате 
Стјепан, Нов ос ел ић Антуна Марко, Николиш Ранка 
'Даниша, Ноше ел Мар1ка Јо1С1ип, Новак Мартина! Иван,'' 
Никшић Ђуре Ковиљка, Новеселић Ђуре Фрањо, Ни-
ЖетИћ Јурија! Анте и Повесел Андрије Иван. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Калајџић Бранко, Кнез Миховила Бранко, Кава-

еви Јакова Саламом, Колин Филипа Мирко', Колин 
Николе Луција, Кртинић Фрање Роко, Кукуљан Ан-
тона Иван, Кружић Стјепата Зори, Комадина Ивана 
'Јосо, Кукић Стево Никола, Кранчевић Ј&убомир^ 

Миленко, Калинић Богољуба Никола, Ковачић Фрање 
Јудевит, Канижал Мирка Драгутин, Коњевић Роке 
Богдан, Купрешањин Љубомир^ Светозар, Крухак 
Петра Томо, Карабатић Луке Кадрија), Кухар Адал-
берта Мијо, Карас Јосипа Јанко, Ковачевић Паво, 
Крњић Антона Божо, Косановић Петра Дане, Кружи -
чевић Светка Јуре, Кулишић Петра Вјекослав, Кра-
јачич Мате Јелко, Лацо Ивана Здравко, Лаварус Це-
заром Бранко, Ланац Ханибала Витомир, Лучић Мате 
Милан, Лучић Јосипа Јосип, Личина Стевана) Ђуро, 
Лукић Ђур1е Перо, Лук етика Андрије Ма|то, Лемајић 
Јовама Јанко, Локас Марка Марица, Лазар Антона 
Данијел, Лончар Николе Миодраг и Љубеновић Нике 
Јозо; 

Михљевић Ивана Гроздана, Макмутчехајкћ Дер-
виша Меко', Милош Игмана! Миодраг, Мушкардин 
Ромула Оскар, Магдић Јура јо! Владимир, Мар чеља 
Андре Јосип, Миљанић Јове Милан, Милутина Јосе 
Миле, Мишковић Андрије Никола!, Марић Јована Ми-
лош, Маричић Ђуре Љубомир, Мар умић Исакова Де-
санка, Милановић Љубана Божо, Му т д рич Гаје Миле, 
Маљоковић Александра Марио, Милинковић Милан, 
Мрша Анте Јаре, Мариновић Динка Мила, Марку-
линчић Стјепана Аугуст, Миљкови Дане Милић; Ој-
данић Јоце Љубомир, Млађен Ђуре Душан, Матић 
Ивана Цвита, Маширевић Среќкова Ида, Мркаљ Ни-
коле Петар, Манојловић Теодора, Васо, Марковић 

'Лазара Српко1, Мера Ме1те Емица; Меанџија Ђуре Сте-
во, Месаровић Дане Драган, Маравић Богдана Гор-
дана, Матејић Стјепана Маријан, Мартинић Ивана 
Петар, Мишић Мартину Мирко, Миоковић Миле Мил-
ка, Мркаљ Николе Петар, Новак Вицка Мијо, Несте-

. ропски Нестора Борис, Николић Дмитрија Божидар, 
'Орлић Јуре Никола,, Опић Петра Марко, Обрадовић 
Глише Саво, Пјевац Ђуре Младен', Кавански Стеваан 
Бранко и Лези Рудолфа Милан; 

Павић Петра Петар, Пашини Вецка др Карло, 
Премеру др Анте, Пивец Пашков Стипан, Продано-
вић Јово Миле, Петровић Кузмана Милан, Т у п Јо-
сипа Милан, Пезељ Јосипа Мато, Посавец Миле Стје-
пан, Поповић Томе Јово, Пресечен Мартина Иван', 
Пр еп е леп Стјепана Мијо', Павковић. Иван, Пижир 
Фабијана Вјекослав, Платинуш Антона Иван, Проту-
лив21ц Томе Иван, Р а д и ш а Винка Виктор, Поздер ац 
Ва лент, Пољак Ивана Палмама-, Перишић Јуре Ћиро, 
Рашковић Душана Срђан. Рижић-Орена Јегора', Ро-
манић Милана Васо1, Рупец Мије Ђуро, Реља Анте 
Звонко, Радујковић Миле Јанко, Реић Јосипа Лука1, 
С обол Фрање њрањо, Срок Антона Иван, Славуј ац 
Стеве Јово, Савић Станка Глишо, Сарајлија Ђуре 
Раде, Стојаковић Ђуре Дашан, Секулић Ђуре Евица', 
Славуја^ Лазе Марко, Смиљановић М и х а ј л а Драган, 
Стипчевић Миров Шиме, Суша Ивана С т ј е п а н , То-
мић Мије Иво, Тр ох а Алојза: Милан, Тринајстић Вје-
кослава Милован, Томичић Ивана! д,р Анка, Тркуља, 
Ђуре Милош, Тудић Стјепана Фрањо, Тијардовић 
Божица-, Ћупурдија Симо, Урлић Фауста Даворка, 
Узур Јове Милан, Филиповић др Дора и Франкол 
Јосип. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Косен Лук? Јосип, Ковачевић Иврна Стјепану 

Кобас Марка Јулиус., Келечић Николе Фрањо, Кучедс 
Ивана Иван, Ковачевић Јанка Славко, Крамарић 
ка Марко, Ковачевић Анте Никица, Ковач Магѓе. Пе-
тар, Кулић Лије Анте, Кршуљ Петра Владо', Касиер' 
'Јосипа) Јулио, Кузмаиић Стипе Иван, Катић Мартина 
Анте, Катић Дуце Иванка', Лембергер Хинко® Владо, 
Лучић И ш ќ з Ружа-, Лукежић Ивана Блаж, Лучић 
Јос ки а Мера, Лукожић Блажа Јања, Лацковић Винка 
'Јурзјј, Лончарић Ловре Жељко, Лутровић Луке Вин-
ко, Лешић Павла Ђурђа«, Лукић Сева Перо, Лицул 
'Луке Монде, Лак не,р Антуна Драго, Љубиш Ић Ђурр 
Нада, Ленић Илије Јосип, ЛуштинаЈ-Иванчић Констан-
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тина др Невеста, Младић Јосипа Анђелко, Махуна-
Стјепан, Мшсиодовић-Тарник Звонимира Љерка, Ми-
Дечевић Стјепана! Мојмир, Модрић Н и к ш е Анђа, Ми-
коч Иван Милица и Мариела Ант она. Иван.. - . . . . 

Бр. 107 
20 маја 1948 .године 

Београд 
Секретар, 

М, Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

На основу члана 2 Закона о орденима; и' меда-
љама, .з на предлог Претседника Владе ФНРЈ, Пре-
вид ију м Народне скупштине Федеративна Народне 
Републике Југославије 

р е ш и о Ј е 

да се за нарочите заслуге учињене нашим наре-
дим.: у току народиоослободилачке борбе одликују 

' ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
Анзуловић Шимин Иван, Алујевић Анте Марин, 

Ацето Фердинанда Бреда, Алексић Ђуре Станко, 
Андрејевски Димитрија Александар, Античевић Иве 
Ино, Антић Антона- • Антон, Ајман Антон, А луга 
Глигин Стево, Антонић Фр,аш е Владимир, Анђелић 
Стеве Милена, Арбутина Петра Љубица Амиџић Сто-
јана Лазо, Аџић Николе Миле. Алач Луке Виец, Ан-
дријашевић Анте Рене, Антуновић- Фране Мате, Ан-
толовић Фрање Фрлњо, Ант,арић Фране Анте, Алек-
сић Миливоја Никола, Антзнчић Александра Јелка, 
Албаиесе Јосипа Бранко, Алфиревић Ивана Тончи', 
Аћим Пилат, АмбрсшиН Јосипа Валент, Алач Луке 
Буце, Аничић Антуна Драган, А дум Славомира Анте, 
Анђелић Пере Гајо, Арбутина Илије Марко, Аралица 
Јозе Стојанка, Апартан Николе Ђука, Амижић Стипе 
Јелица, Аљиновкћ Томе Мате. Аљиновић Валентина 
•Вилка, Арнерић Акте Никола, Андријашевић Мате 
Анте, Албертини Недељка Фра,шо, Брант Фрање Ста-
нислав, Безић Фрање Фрањо. Бобан Марка Мирко, 
Боровечки Аурела Изо. беговић Ђуре Мирослав, Бе,-
ламарић Јосипз Игор, Буаато Драгутина Анте, 'Брчић 

"Би и ка Анђелка, Брозовић Антуна Анте, Бедалов 
Хузимна Добрила, Богади Квирин Павле. Богданић 
Јосипа Вер,;, Боначи Божидара Далибор, Балван Пе-
тар, Билан Фрапе Анте, бекафиго Лозре Иво, Бе-
ну е и Микале Луција, Буљевац Иван Младен, Бари-

• чић Анте Хрвоје, Балета Марков Иво, Бречић Ивана 
Дукина, Бабић Јована Милор,ад. Бијелић-Сииодат 
Ирена, Бојанић Томе Симо, Бубало М.не Вељо, Бе-
нини Драгутина Душан. Бркић Мате Маоко, Брезо-
в у Ивана Стјепан, Бошњак Љубомира Душан, Бар-
тодец Јосипа Ружна, Брелечић Фрање Фрањо, Борота 
Јове Никола, бекић Јована Јован. Б пла Миле Ђуро, 
Бул."т Ва-сиљо Драго и Алерај др Зв ол'"мир; 

братић Јована Радован, Борота Тк тко ле Милан, 
Борота Миле Милан, Бубањ Стипе, Бенко Ладислава 
Стјепан. Бабић Стјепана Драгутин,-Бели Ив,ана Фра-
њо, Бочица Грге Јосип, Венац Јосипов Вавмослав, Бе-
љан Јосипа- Јосип, Бубле Петри' Иван, Бјелобрк Ми-
лоша Анђелка, Бродарић Антона Антон. Бурић Томе 
Томо, Бабић Ловре Злата, Бабић Јуре Зорица, Бсн-
цековић Степана НЕДИ, Брнко Мије Мартин. Барала 
Мије Неда. Бошњаковић Стјепана Мате, Бсбнпец 
Ђуре Стјепан, Блажевић Андрије Мато, Бара,алан 
Тодора Мира, Богичевић Димитрија Славко, Букета 
Миланов Владо, Б о с « Луке Славко, Бабић-П-грвш 
Тале, Лико, Бе.рић-Микез Ивана- Анкица«, Бел ам; арић . 
Мато Дашка, Бјелајац Живојин, Буја« Рокоз Миро, 
Блажгксгћ Анте Анте, Бел азарић Јаков,а Милка, Бре-
ша« Ивана Винко, Борић Бланка* Младен. Барановић-
Нике Роко, Беламарић Љубе Маријан, Бацачица 
Винка Анте, Барановић Николета Роко, Бати«иц.а>-

Г|рубиши'ћ Мате Роса, Благ ау ић Петра Блаж, Бедалов 
Кузме Милош, Бон а ћин Ивана. Марш," 6 он ацин 
Фрање Домјан, Бобан Барт-ола Анте, Берош Мајр-
ка Иво,,, Барбарић Шпире Анка , 'Бедалов "Антона" 
Фране, Бабић Гешпара Ана, Бркљачић Ивана Аќте,' 
Бубић Марина Младенка, Брит-тћ Миј« Крешимир,. 
Буктелиница Јеронима Виктор, Бригвић Крешимир^ 
Франа, Барбарић квана "Јакица, Бедалов Андрије1 

Иван, Буљевић Стипе Никола, Богичевић Томин Ан-
тон, Борић Мартиновић Јосипа Лепосава, Борме Јо-
сипа' Антон, Башанић Моте Иван, Беретић Ивана 
Михо, Бујић Ивана Антон, Венчић • Јакова Антон, 
Блашковић Јосипа Антон, Баћац Јосипа Виктор, ру-
дић Крсте Милан, Вукмировић Ђуре Милан, Видо-
вић 3>оме Лука, Врдољ,а'к Стјепана Жарко, Врховец 
Филипа Јосип, Вариола Ивана Чедомир, Венерина 
Ивана Иванка, Враницш Густава Предраг, Војновић. 
Растко, Вуковић Мате Јаков,- Варадин Мирослав.-
Бдтовец др Срећко. Взшаревић Мартина Јосип, Бај-
нахт Ивана Едо, Вучковић Томе Љубо, Бодановић 
Вицка .Мандића, -Вића-к Андријин Јаков, Вујновић 
Марка' Илија, Вујић Миле Илија, Веиновић Михаила 
Спасоје. Вујасиновић Васе Лазо, Ву ко ман ов ић Ђуре 
Милан, Вранчић Златка Александар, Витасовић Јове 
Димитрије, Вукић Анте Елена, Вујаклија Николе Ми-
лић, Вукобрадовић Пере Ђуро., Витановић Стеве Ру-
жица. Вртарић Стипе Петар, Вукадиновић Живко, 

укмировић Николин Илија. Вујичић Николе Милан, 
ерић Антона Мато, Владић То,ме Марко, Војновић 

Стјепана Звонко, Враговић Стјепан., Зорица, Вили-
чен Томе Стјепан, Ви површ кг-г Мије Јосип, Б л а ж и ћ 
Ј'3ре Јуре и Беретин Ивана Катина,; 

Вриел. Јована Богослава Врдо.л,л\- Ви ико в,а 
Мира, Вратница Јосипа Борко, Валерија Мате Бежа, 
Вуковић Марка Драго, Висковић Шимуна, Катица, 
Војводић Стевана Мирјана, Вуковић Андрије Иван, 
Вранешевић Душана Јања, Виљад Грге Јакоб, Влај-
нић Мате Перо, Вуковић Јакоба Блаж, Верић М а т е 
Мијо, Вуканас Фрање Стево. Враговић Стјепана Га-
бро, Видовић Стјепана Вјекослав ,,А|цо", Вишњић 
Макса Штеф,а, Влакић Стјепан. Вукмировић Проке 
Станка, Верић Мије Тене, Вукадиновић Петрову 
Здравка, Векић Анте Јозо, Вујиновић Јована Петар; 
Вујичић Мане Владо. Винце ни. Драгутина Југослав, 
Вујин ић Ћире Крста, Враговић Стјепана Габро, Ву-
јичић Симе Станко, Вујаклија Раде Љубан, Вучинић 
Миле Михајло, Вукелић Марко, Вишњић Лазо. Вуји-
новић Душана Милош, Врабец Јурија Стјепан, Вук-
ман Шимуна Тома., Вукојевић Марка Даница, Врта-
рић Томе Љубомир. Вискић Викта Пллда, Витановић 
Симе Милан. Вујаклија Николе Самуило, Вукојевић 
Владимира Никола. Веселиновиќ Марка Милутин, 
Видековић Блажа -Алојз, Видовић Филипа Јосо, Маг 
пушић Ђуре Нико, Винцетнћ Петра Иван. Венплвнћ 
Миле Радојка, Винковић Мате Иван, Вуља Стјепана 
Стјепан, Вучковић Јуре Фрањо, Врбањац Ивана Фра-
њо, Вујновић Самојез Владо и Волф Јосипа В "ало; 

Волф Јосипа Јерко, Волф Ивана Иван, Босанац 
Стјепана Иванка. Видаковић Петра: Никола, Винтер-
штајгер Драгутина Љубица., Врљевац Јеркин Иво, 
Вранчић Иваил Анте, Видошевић Мије М а р и ј а , Ву-
котић Милан Марица, Вукасовић Мате Марко.-Вр,тач 
Вицка Стана, Бла доп ић .Икона Матија, Вучинић Јозе 
Иванка, Вучковић Анте Иван, Витасоаић Ивана .МАР-
ТИН. Видиц Јосипа Карло, Возила Динка Анђелко, ' 
Видас Ивана Петар, Татин Ивана Злата,, Грабић Јо-
сипа Милан, Рушић Фердинанда др Бранимир, Грози 
Мате Милош, Гргић Срећка Анте, Костл Адолфа Јо-
сип, Гоетовић-Грубар Душанка, Грегурић Николе 
Николе Данина. Годлар Мауриција Фрида. Груби-
шић Марина Влахо, Годлар Јосипа Паула. Го.јмер,ац • 
Тераса, Грбић Вида, Горшчак Мије Јосип. Глазер Вац-
лава Павле, Голубовић* Николе Милош. Галант Мар-
тина Мате,- Тршић Јована Милан, Губеро-вић Роке 
Никола. Газбарић Паје Милан, Гр,а'бусин Ђуке Слав- • 
ко, Гр.2буси1 Тимотије Ђука,, Грубачевић Добривоја 
Никола, Гретић Антона Рудолф, Гвовдановић Блз-
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гоје, Глодић Стеве Петар, Гаврић Јосипа Марко, Гај-
ени Миле Милко., Гамић Дује Ружица, Газде Марка 
Иванка, Пиљевић Јуре Мијо, Гргурић Мартин,а Јо-
сип, Галић Ивана Јосип, Гуштек Стјепана Јосип, 
Гостовић Раде Бранко, Грабровић Петра Андрије, 
Гркинић Стевана Милош и Грабар Стевана Ђуро, 

Бр. 108 
20 маја 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

Ма основу члана 2. Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Претседника Владе ФНРЈ, Прези-
дијум Народне скупштине Федеративне Народне Ре-
публике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за нарочите заслуге учињене нашим наро-

дима у току народноослободилачке борбе, за .учвр-
шћење братства и јединства међу нашим народима,, 
као и за показану храброст одликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 11 РЕДА; 
Делић Милоша Раде, Дмитрашиновић Раде Ни-

кола, Драгаш Јулије Раде, Драгојевић Пере Перо, 
Дијановић Мије Томо, Ђиковић Анте Невенка Ђу-
сгсбек Николе Драган, Ђирлић Павла Пашко, Ђурић 
Луке Пане, Жу ико Антон,а- Ото, Житник Фрањо, 
Живковић Петра Васо. Жегарац Јандре Мика. Жижић 
Петра! Петар, Зубер Стевана Стојша:, Замберлин 
Ивана Иван, Загорац Павла Дмитар, Залогај Мате 
Ива, Зелић Обрада Урош. Зулим Јозе Винко, Зечевић 
Петра Лука, Зубовић Николе Ђуро, Затезало Михајла 
Ђука, Земзеровић Вазмослава Вазмослав, Иванише-
вић Марина Шпиро. Ивелић Јакова Иван, Ивичевић 
З а г р и ј а , Петар, Илић Милића Светозар, Ивас Јакове 
Крсто, Ивошевић Лако, Иванишевић Јанка: Бранко, 
Иванчић Марина Миле,. Јаковљевић Саве, Стево, Ја:-
сић Дангов Перо., Јуришевић Гргин Драго, Јелавић 
Ивана Анте, Јелаш Ивана Томо, Јовић Луке Јозе, 
Јаг ар Николе Јосип, Јуришић Ивана Иван, Јелени 
Јурија Фрањо, Јани Андрије Фрањо, Јурјевић Јанка 
Милош, Јакшић Мате Винка. Јока Стоје Васо, Јурај 
Јурица Вера, Јурковић Андрије Невенка, Јуранић 
Марина Петар, Кокић Мате Ратомир. Кнез Миховила 
Бранко, Ковачић Јосипа Јосип, Кукић Симе Зорка!, 
Карли Леонард, Качар Илије Мирко, Кукош Кру«? 
Добрила, Карађоле Анте Мила, Ко.зловић 'Томе Гојко, 
Крагујевић Ана, Кранчевић Љубомира Миленко, КаА 

лениђ богољуба Никола, Ковачевић Фране Људевит, 
Кенђел Им бр е Стјепан, Кенђел Ловре Мада, Кезеле 
С м е ш н а Јосип, Косић Петра Ана, Капетановиќ Ма-
рина Опт, Крагић Вицков Анте, Ковач Андре Вла-
димир, Кокић Ивана Миљенко, крушћевић Јерка 
Иван и 3, уставни ковић Јуке Крунка; 

Карничић Ивана Јосип. Корљан Раде Рикард., 
Клаузбергер Јосипа Леополд, Кларић Стјепана Мар-
тин. Крњајић .Јан др ије Илија. Кокотовић Јове Мане, 
Кукоч Миховила Деса, Кузмднић Матин Никица-Лала, 
Каду ци ћ 'Миле Милан, Кларић Раде, Кекић Филипа 
Никола, Кожул Јосипа Винко, Кнежевић Лазара Вељ-
ко, Каран Дамјана' Станко. Канин,ац Кузмана Живкб, 
Кај тан ов ић Стевана Илија,, Крвавица' Петра Марко, 
Кос Петра Маријан, Кулунџић Андрије Иван, Кнеже-
вић Иван, Козанић Драге Драго, Корица Боже 
Дан^ ајвар Антона Антон, Ј1аеић Милка, Лежајић 
Стевана Гојко, Лукић Стјепана Катарина, Лапчевић 
Држића ЛицичШин Марк$ Матр, Лук^ш јава-
ма Славко, ЛбШЈар Боже Мирко, Летина Ивана Мате, 

Лужајић Ђуро, Лацковић Адама Антун, Лов-
рић Томе Ратко, Лукић Јове Мишика, Лукић Раде 
Љубица, Лученчић Ђуре Стево, Лончар Душана Симо, 
Лаћан Алојза Стјепан, Луц 'Ивана Фрањо, Лелас Ни-
коле Јосип, Леко Луке Мијо, Љубичић Тодора Сте-
ван, Медвјед Матије Мирослав, Мајнарић Матије 
Драго Мишић Ивана Јосип, Мајић Јосипа Чедо, 
Милчевић Стјепана Мојмир. Микулић Томе Фрањо, 
Мар ун ић (Исакова' Десанка, Матовић Александра 
Винко., Кушпилић Ивана Здравко и Кос Мије 
Ст јен, лг, 

Мишчевић Душана Лукз, Матуловић Божин Јер-
ко, Матас Јосипа Јосип, Марчетић Симе Никола, Ми-
лановић Станка Стево, Милановић Миле Бранко, Ман-
дић Луке Саво, Мишчевић Петра Никола, Миљановић 
ЈБубана Божо, Мркшић Петра Стеван, Милета Шпире 
Тодор, Маричић Андрије Павле, Михаиловић Мате 
Томо, Маловић Јосипа Мато, Мартиновић Рогоза Ани-
ца, Матешић Ивана Никша, Мартинић Ивана Фрањо, 
Мартинић Шимуна Зорка, Мартинић Мате Стјепан, 
Матјашевић Мате Маринко и Никчевић Плештина 
Иванка 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД ЈИ. РЕДА: 
Зетовић Томе Шиме, Заставниковић Јуке Крунка, 

Захарија Винков Јоаким, Зуковић Ивана Јосип; Зја-
«Гип Николе Раде, Зиданић Мије Игнац, Звонар Мирка 
Јага, Зуна-Ивана Бранко, Зорић Михајла Симо,Зубек 
Ивана Јосип, Зеленић Фрање Марија, Здјелар Милана 
Момчило, Зимоња Миле Ђуро, Зрнић Јосе Вељко, 
Зинка Мије Андрија, Зорић Ђоке Благијев, ЗининО-
вић Луке Никица, Земзеровић Ивана'Душан, Земзеро-
вић Мате Мате, Захтила Јосипа Анђелина, Ивековић 
др инж. Хрвоје, Ивановић Ђуре Стево, Ивић Мате 
Иван, Др Иблер Јанка Станко, Ивошевић Станка Ко-
с а н а , Изаз Николе Раде, Иванов Викентија Алексан-
дар, Икић Мартина др Драго, Ившић Ђуре Иван 
Ивошевић Ђуре Милутин, Ивић Мирка Мирко „Ши-
љо", Ивошевић Душка, Ивошевић Лако, Ивић Шиме 
Мате, Иванић Јулија Тодор, Иванушић Јосипов Иван, 
Илић Павла Миле,, Искра Јосипа Мивес, Ивковић Ла-
тин Мијо-Зекан, Јерина Франца Франо, Јакић Ј о с и ф 
Весна, Јуретић Фрањг Силвије, Јунгић Николе. Зден-
ко, Јурковић Берислав, Јурман Љубомира Нада, Ја-
пунџић Симо Никола, Јурјевић Јосип Мате, Јуретип 
Јосипа Леополд, Јардас Матије Јосип, Јеловина Ан-
тона Ернест, Јар дае Ивана! Фрањо. Јуричић Фрања 
Антун, Јунда Јове Мирко, Јал т и ћ Јосипа Мага, Ју-
ретић Јосипа Јустина, -Јуричић. Маријана Владко, Ја-
ковчић Кузме Марица, Јардас Антона Маријан, Ј ард& 
Мате Ернест, Јурвтић Јосипа Романо, Југо Стјепана 
Фрањо, јуриши® С&мз Мате, ЈакомИНић Николе КФ 
тица. Ј е д аш А^гив Донко, Јасна Јосипа Милош, Јег-
дић Миле Ранко, Јасић Јанков Перо Јакупек Валента 
Ђуро, Јакшић Петра Јово, Јакшић Петра Николу, 
Јен др ић Мат« Мартин, Ј&ндрашић Мирка Болто, № 
рић Ќоје Јадена, Јечменица Стевана Љубомир, Ја&-
бић Марка шкода, Јарић Мартина Јосип, Ју рл ИН Н т 
коле Стојан. Јелаш Ивана Томо, Јурзс ЛуидијЈ! 
Мишко, Јркиђ Стевана Перо, Јамб ровић Николу Зада 
ико, Јагић Павла Љубица, Јанковић Косте Драг?, 
Јани Анрија Франо, Јежек Аугуста Марица, Јурне-
тић Мијата Марко, Јурјевић Јанка Милош, Јодцф 
Марка Босиљка, Јока) Стане Никола, .Туричевић Ма-
рина Марија м Искра Фрање Виктор; 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

Бартолсц -Јовица 'Рушка, Берић Микез Ивана Ан-
кица,, Барановић НиНв Роко, Бе ламарић Љубе Марја% 
Батин ица Вицка Анте, Бобан Бартела Анте, Војновић 
Петра Стево, ^раницки Густава Предраг, Весењак-
Змијанец др, Јелка, Вуковић Мате Јаков, Вић.ак Ан-
дрије Ј а к Ж Вуји'5 Мада Илија, Бенковић Мих а ј ф 
СлгАсоје, Вежи* Ш в м ЉјЈо, Ш > М | 
клода Рада Луубан, Враговић Стјепана Габро, Вучко-
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вић Јуре Фрањо, Волф Ивана Иван, Вуковић Максе 
Ранко и Гербец Вера. 

Бр .109 
20 маја 1^48 године' 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима гл меда-
љама', а на предлог Председника Владе ФНРЈ, Пре-
зидијум Народне скупштине Федеративна Народне 
Ре пуб.т ик е Југослав иј е 

•|р е ш и а ј е 
да се за нарочите заслуге учињене нашим и .ро-

ди ма' у току народн0'ослободилачке ббрбе, з»а» учвр-
шћење братства и јединства међу нашим народима!, 
као и за показану храброст одликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
Бобера В' се Душан, Битач Фрање Динко, Б о-

жичковић Саве Анка, Бобић Станка Миле, Борић 
Миле Јанко, Бер бер ић Младена Душан, Блажић Ја- , 
кова Мага, Брујић Николе Драгић, Брујић Милића 
Драгић, Банда Миле Мојсија,- Божић Раде Петар, 
Балаш Иван, Бујак-Фумић Ивана Анка, Билић Мате 
Славко, Брачић Ивана Јукица, Бијелић Сино дан 
Нерона, Бојанић Томе Симо, Бадовинац ГТегрл Дра-
гица, Бакиш Милића Драга, Бок га Милана Јово, 
$рлек Алојза Винко, Бељић Ивана Фрањо, Бродарић 
Антона Антон, Босанац Глише Никола, Бардић Мате 
Стјепан, Босанац Саве Бранко, Бузов* Шимуна Мате, 
Јрилић Фране Шиме, Бачко Милин Милан, Бан Иван, 
вучевић Јакова Јакша, Белички Антона! Мате, Бара-
новић Шиме Ивиша, Борић-Мартиновић Јосипа Ле-
посава! и Бенуси Јакова Романо; 

Војновић Петра Стево, Врачарић Томе Лазо, Ву-
летић Милића Ђуро, Вујић Стефе Мијо, Вујичић Ни-
коле Милан, -Врбас Мије Никола, Владовић-Реља, 
Матин® Босиљка, Вучинић Мате Љубомир, Врдољак 
Ивана Пашко, Врањ ица Јосипа Борко, Вежић Павлов 
^1уј|0, Вуковић Марка Драго,- Вуковић Андрије Иван, 
Вучинић Анте Каја-Бицикла, Вујић Раде Раде, Вуке-
лић Дмитра Пане, Ву гр ничић Андрије Иван, Вукадин 
Тодора Стеван, Вински Мије Петар,, Враговић Стје-
пана Габро, Видовић Томе Лука, Валечић Мије Алојз, 
6ербакан Антена Ј снп, Вучинић Шиме Вељко, Во-
јиновић Ратко, Грубишић Стипе Анте, Грубишић 
Анте Иванка,, Гостовић-Грубар Душанка, Грубић 
Анте Бранко, Градишка Срећка Витомир, Губеровић 
Роке Никола., Групковић Ивана Јосип, Гојковић Па1-
ЦЈла Јосо, Гојак Ивана Б рка, Главина. Ивана Андрија, 
Гашшарац Ивана Јакоб и Гиљевић Јуре Мијо; 

- Горовац Миле Јосо, Граховац Илије Стана, Га-
брић Симе Марија, Гаћеша Милоша с а , Грба Раде 
Божо, Глухаић Трифка Вуле, Гранеа Ивана Ивон. 
Гашљевић Грге Казимир, Грубор. Јулије Мира, Го-
лата Фр!ање Антон, Гр бан Ивке Андрија, Глажа.р 
Винка Божо, Гашпарић Антона Антон, Глик Ма.вре 
Златко, Горанић Антона Олга. Грубишић Иве Иво, 
Грубић Мартина Деса, Пиљевић Марка Иван, Грки-
нић Стевана Милош, Дружић Николе Иван, Пијано-
вић Ивана Др,агица. Деоардо Алберто Анђео, Дрз-
гобратовић Анте Иван, Дрпић Антона Стјепан, Дро-
бњак Ђурђа Ђурђа, Димић Маге Иван Дрзник вић 
Ловре Живко, Домазет Миле Стево, Д е т е л и ћ Ан-
туна Перо, Дум-анић Вицков Радомир, Девчић Ни-
коле Стипе, Дебељак Јосипа! Алојз, Дејановић Миле 
Душан, Десетак Јована Василије, Дудуковић Миле 

' Милета, • Двокић Илије Милан-, Дурбаба Марка Ду-

шанка, 'Дмитровић Саве Глишо-, Добрић Антони Т о 
маже и Драгаш Илије Јово, 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

Матековић Филипа Катица, Малинић Андрије 
Хјавле, Михалић Мате Томо, М а т к о в и ћ Александру 
Маријо, Н и н ч и ћ Плештина Иванка, Л а и н о в и ћ 
Мате Гавро, Миошић Мате Божо, Матија^ е.6иЈ1 Ма-
тин Маринко, Мимица Сциле Иван, Милер Антуна 
Иван, Митров Мишка Емил, Манојловић Луиса баве, 
Милинковић .Милан, Матијашевић Адама стјепан, 
Мијатовић Добривоја Бранко, Мајски Нове Врана, 
Матковић Грге Иван, Милановић Радована Јелка, 
Млачић Боже Иван, Муш иза Илије Грго, Маљковић 
Божин Марин, Марковић Ивана Катица!, Маринковић 
Динка Магдалена, Марушић Маринов Анте, Мише 
Иван Шиме, Малетић Дане Томо, Мишетић Шимуна 
Анђелка, Мрша Анте Ј^ре, Маринов Пашков Кри-
жан, Марковец Петра Мијо, Мартинковић Блаже Јо-
сип, Маркулинчић Стјепана! Август, Матешић Мије 
Никола.. Миладиновиќ Василе Милан, Миљковић 
Дане Милић, Муњдуковић Мије Матија, Миљковић 
Стеве Дане, Миловановић Јована Паца), Милован ић 
Пере Бланка, Мишковић Јосипа Јосип, Маркач Ђуре 
Игнац, Матић Ивана Цвита, Марушић Ђуре о ко, 
Мезић Маријана. Маријан, Маштровић Среќкова! Ида!, 
Мартиновић Мићо в Никола, Муждало Обрада Вујо. 
Маринковић Милин Марко, Мештровић Ивана Ман-
де, Милета Лазе Шпиро, Морић Папин Иван и Ма-
вровић Јосипа Јожа 

Маџаревић Стјепана Славица, Малобабић Мило-
вана Ђуро, Мраовић Саве Васо, Малобабић Стевана 
Симо; Мркаљ Николе Петар, Манојловић Николе 
Миле. Мраовић Дамјана Душан,' Мудрић Николе 
Маро, Манојловић Николе Боривоје, [Марковић Боже 
Мирко, Миш ченг ћ Михајла Никола, Момчиловић 
Милоша Никола, Маравић Раде, Маравић Илије Ни-
кола!, Мартић Шимуна Стјепан, Меандрија Петра. 
Даница, Матас Марков Јаков, Манојловић Марка 
Ђуро, Маравић Марина Петар, Манојловић Николе 
Никола, Манојловић Васе Гојко, Миљановић Ђура 
Радован, Мандић Глише Васо, Мацановић Стипе Ми-
ра, Мати јаничић Петра Јуро, Моргјин Миха1. Божо, 
Матијас Мате Јаков Мила." Ивана Иван, Малешевић 
Милоша Никола, Марковић Стјепана Катарина-Каћ®, 
Мартиновски Ф објава Рудолф, .Матаеић Лукин Јосиќ. 
Мишљеновић Раде Николо-,, Маравић Ђуре Никола', 
Милаковић Војина Ђокица, Мајић М. Иван, Мерз 
Мате Е м и ц \ Меанџија Ђуре Стево, Мањеровић Дане 
Драган, Мартић Фрање Анђелка!, Марић Ивана Зла-
та, Мунижаба Мапе Мара .Милаковић Благоја Дими-
трије, Матејић Стјепан' Маријан, Мио чавић Милана 
Анте, Марин Мартина Руди, Марић Стјепана Славко., 
М артинић Ивана Петар, Микша Јанка Андрија!, Ми-
јо ковић-Петра Ана Миоковић Миле Милка, - Милета 
Марков Крешо и Малнар Антуна Јосип. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ; 
Горшчок Мије Јосип, Глазер Вацслава Павле. Го-

лубовић Николе Милош, Грњић Јована Милан, Гој-
ковић Павла Јосип, Грубачевић Добривоја Никола), 
Грабровић Петра Андрија, Гал егић Николе Мари-
јан, Годева Мате Фрањо, Драгичевић Анте Адолф, 
Днвић-Шоштарић Стјепана Вилма, Девић Мате Шпи-
ро, Дијановић Ивана Драгица!, Дробњак Васе Никола, 
Драганић Цвјетов Лазо, Детелић Јакоба Фрањо;, 
Дрчец Доре Иван, Додиг Марка Иво, Ђигаш Фрања 
Милан, Ђаповић Ђуре Ружица, Жиц Мате Јосип, 
Живковић Јована Мг ле, Жидовец Јосипа Драгутин, 
3јанић Николе Раде, Зубар Стевана Стојша, ЗориН 
Михајла Симо, Ивелић Јакова Иван, Иблер Јанка др 
Станко, Јерина Франца Франц, Јунгић Николе Зден-
ко,. Јурковић Берислав, Јардае Мате Ернест, Јури-
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шић Симе' Мате?- Лакуне* Вадевте -Ђуро, Јурчевић 
МгИјаИ̂ ' Марко,1Јосиповић Ивана Анте, Јаковљевић-
Вице јосо, Јакић Стевана ТТеро,-Кнезовић Анте' Јуре 
Јт Крижни« От мара Вељко.' 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Годеч" Јефте мија. Милан-, Гојак Ивана Барка, Гла-

вина Ивани Андрија, Трошић Фрање Фрањо, Грубор 
Светозара Аница, Тржан Миле Мартин, Глушић Јуре 
Стјепан, Го ј т ић Мика, Грип ар ућ Ивана Хилда, Глу-
хак Ва лент а Ђуро, Др еу Винка Марија!, Десар до Ал-

• берто-Анђео, Делић Ђуре Фрањо, До митре« Марка 
бранко, Ђукић Мирко (Анте), Ђерић Дане Душан, 
Жежелић Блажа Ивка, Жупанчић Јакоба! В јера), Же-
равица! Давор, Жупанчић Стјепана Вилин, Жигић Но-
вака Милка. Жалац Ивана Матија!, Жужић Јосимов 
Јуре, Жижић Анте Иванка!, Зупчевић Хана ин Зак-, 
рија!, Ивековић Антуна Катица, Ивошевић Илије Ла-
зар, Ивић Марина' Жељко, Јурица Еда Едо, Јовић 
Јанка босиљка-, Ја« ап ов ић Фрање Зденка, Јурковић 
Божа Иван, Јакшетић Душанов Марјан, Јаук Иванов 
Филип, Јардас Матеја Марија,, Јарић Антона Марија!, 
Јегеш Шандора Маријан, Јамбрешић Ивана Магда,, 
Је,димак Марка Иван, Јурић Фабијана Влаек енка!, Јер-
говић Ивана Луца, Кло повић Ан ки ца!, Кар уц Андрије 
Асј а, Коњевић Владимира! Соња, Крстуловић Круне 
Мини, Кружић Стјепана Фрањо, Каур лото Врне, 
Крупан Ловре Јосип, Катулић Стјепана, Иван, Када-
бсц Марта, Кокот Мије Јурај, Колар Ђуре Иван, Ку-
шен, Људевита Стјепан, Коиљар Стипе Маријан, Ку-
ре лт јураја |фрањо, Кнежевић Бартол»аМијо, Кокано-
вић Ивана Мате, Косовац Ловре Ана, Караичић .Ива-
на) Карић Ивана Анте, Каменчић Мије Аница, 
КрИЈЈил-- Јо оита, Виктор, Кецур Марка Антонија. Ка-
мери,ики Игнаца Јанко, Кларић Раде. Кобал Фрање 
Мара'. Коруга Мил-иа Петар и Антонић Стјепана 
Сл.авшш 

Бр. ИО 
30 маја 1948 године 

Вепар ад 
Секретар, Претседник. 

М. Перуничић р. ДР И. Рибар, с. р. 

На основу члана 2 Закона! о орденима и м е д а љ а ^ , 
џ ра предлог Претседник,а Владе ФНРЈ Президијум 
Народне ^ у р ш т и н е Федеративна Н роди« Републике 
Југославија 

р е ш и о Ј е 

да се за заслуге учињене нашим нареднима' у току 
мароднШс^Јббодигаачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

Хапиомер Есада -Хасим, Хршак Вера, Хорн Иг* 
»аца Роберт, Хартман Роберта! Ренато-, Хиртзлер 
данка д р . Рене, Хржић Лука Дара, Хржић-Смољан 
Петра Перица. Хржић Љубин Обран, Хајдин Николе 
Милош, Харамија Андре Анка, Хлана Виктора Иван, 
дост - Ивана Драгица, Хлача Јакова Слава:, Хлаче 
Даброва Виктор, Xбренд© Ивана Мара-., Халас Ивана 
ј о с и п Хрв анић Алојза Марица, Хава ди,ћ Јанка Јо-
<$Ц Хабек Мије Ама), Хрануели Миховила Никола', 
Хинић Вује Милица, Хок,ње,ц Ђуре Драгутин, Хоргаа-
тек М и ј е М и р к о , .Ходак Ивана Никола, Хабрка Стје-
пана Алојзу.. Хорват ;Мартин1, Хермек Стјепана Ру-
долф,. Х)орв,ат гИлнсца Владо, Херцег Николе Никица, 
Хамидовић *.№раким,->Хи1Н1ић, ..Ђуро:) Бушш-а^ -Хаџи* 
сМ1а1давдв<и& .Авдии„Хусеин, Хе1рак' Виктор,. Хорват Виде 

ЈБубешф, * Хрв ојем Јосипа. Мато,--Хинић Исе Милан, 
^Халиловић -Мехмеда Ахм-ед^Худолина-Фрање - Слаше, 
* Хафиер Милана Вера, Хрнић *Јурј'а Јерко, Херако-

вић -Томе Томо, Црнека1 Антона Антон, Црнковић 
Матија, • Цветановић Фрање Јаков, Цуцудић Матије 
Матеска, 'Цековић Јосипа Јосип, Цуцулић Вјекослава 
Иван,.- Цетина Шанте Станка, Цулић Ђуре Петар, 
Црнец Јосипа В о же, Ц,в акан Марка- Ката, Цветко Јо--
оипа Славко, Црњански Теодора Милан, Цеце Мије 
Јошко, Ц,вит анић -Ловре Динка, Цвијановић Петра 
Милица, Циндрић Николе Иван, Церњак Јосипа, Дра.-
гутж , Црнчевић Јована Душан, Цветковић Мије 
Ксенија^ Ц:кташ Боже Јела, Црнчевић Јована Нико-
ла, Цар Луке Иван, Цветић Марка Душан, Цветковић 
Јозе Слава, Цветановић Ивана Анте, Цетушић Мије 
Јосо, Ивековић Алојза Јосип, Цветковић Јулиуаз 
Никола, Цоњар Мила Иван, Цаганић Павла С т ј е -
пан, Цветковић Боже Петар, Цветати!"! Иванов Стје-
пан Цвијановић Раде Стево и Цвитан Анте Алек-
сандра!; 

Цурков П а т к е Звонимир, Цикатић Марина Вера, 
Царев Ивана Бранке, Цика тић Јозе Марица-, Цикатић 
Марвина Вена1, Царев Луке Аполинар, Циматић Дуј-е 
Вицко, Цвит новић Јозе Јуре, Цигетић Мије Иван, 

• Чернелч Јосипа Јежа, Мендо Ивана Ранко, Червар 
Амброза Иван, Мулина Боже Мтријан, Челар Луке 
Анте, Черина Мартина Марија; Чаргоња Станка 
Виктор. Чалић Сто јт На Стево. Чун чић Фрања Јосип, 
Чајко Ловре Јанко, Чавић Радивоја Божо, Чандрл 
Мије Мијо, Чрњевић Мирка' Божидар, Чизмек ГаорО 
Вида', Чочек Ђуро, Члековић Вјекослава Љубица!, 
Черковоки Вилима Арнолд, Черковски Вилима Оскар, 
Чала Ивана Лела, Чрнека Петра Недељко, Чубанец 
Николе Стејси а н, Џамбић Уроша- Браниш, Џамбић 
Сла,вк- Милисав, Џакула Симе Ђур!0, Шрифл Иво, 
III рајбер Стјепана- Анђела, Шо ић Филипа Маријан, 
Штрбац Јанка Петар, Шкорић Јерка- Фране, Штај-
духар др Јосип, ШтиглГић Мато- 'Жарко, Шјегвић' 
инж. Невен, Шарчевић - Стјепана Берислав, Шкрмета 
Петра Марица,, Шурине Мартина Тугомир, Шиите« 
Антона Јанез, Штернберг Вилима Драган, ш а ф а р Јр-
оипа Јосип, Шкевин Фрање Марко. Шевељевић ЈО' 
Сипа Отон, Шелмић-Братац Петра! Владимир, Штит лид 
Аугустина Иван. и Ширела,'" Мате Станке; 

Шк,унца Анте Антон, Шк унд а Николе Анте, Шкуц-
ца Шиме Иван Штеп анан Андрије Фрањо, Шшвариђ 
Фрање Фрањо, Штефанац, Стеве; Перо1, Шестовиќ 
Јоце Јелена, Шакић Дамјана Симо, Шоштарић Фра!-
ње Ката, Штр|ба.ц Стеве Перо, Штрбац Ђуре Вељко, 
Шеган Ђуре Перо, Шебе-њи Ивана Иван, Шафранек 
Вјекослава Фрањо, Штајдухар Мартина Фрањо, Шо-
штар Драгутина Фрањо, Шп-еро Томе Винко', Штула 
Шимуна Милутин, Шкорић Андрије Саво, Шанта 
Ант ин Маријан, Шато Марина Анте, Шебаљ Ивана 
Маћа-, Шиматовић Мате Иван, Шпиранец Јосип, Шеге 
Ивана Матија, Шкафец Т-ом^ Славко^ Шпољар Аугу-
ста Милан, Шпиља« Мартина Фрањо, Шијан .Петра 
Никола,' Шток Јакова Јакша, Шантек Марка Фаби-
јан, Ш ебр ек Мате Драгутин, Шап тек Марка Стоје* 
пту, Шале Јако, Шворини-ћ Мате Албино, Шишић 
Мате Томо, Шобат Дане Мића., Шкрлец Мате Фрањо, 
Шалавшндић Јосипа Антон, Шашић Боже Ђуро, Шан-
т и ћ Мила Бранко, Шашић Николе Никола, Шварц 
Јанка Бранка, Шушњар Гаје Раде, Шћурић Мате 
Андрија, Штеп гл Адолфа Драго, Шода Антин Поштар, 
ЦЈубинаки Мтријгна Брзамо, Шакић Петра Лазо-, 
Шифлај Петра Иван, Шпех-ар Јурим Фр-ањо, ,Шум1б* 
ња Мане МиЉ®',- Шрајтер Лав-ослав,з Љубица,. ЏЈашурв 
Јосипа Елизабета, Штенцл Јанка Вера, Шебаљ Ан-
туна - Антун, Шварц Људевита Александар. Шупе 
'Анте' Искра; Шуте Јозе Фране. Шк гр »чић Шимона 
Не 'енка, Шер-пр Петр!» Ана. Штифанић-Данић Ш ги-
Ф I "-ић Јосипа! Срећке; Шу!?а!н'к"Јосипа Антон,,-Шк 
Јосипе- Милан, и Шупе -Јоге' Нилоода^г 
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Бистри чић Фумица, Нш-ак В вишеслав а ла> Оиламф, 
Маглић Јурага Јурај, Николић Јована Радован, Ново* 
сел Јакоба Отиј епац Никчевић Јакоба. Тона, Овчар 
Елизабете Иван, Одрчић Петра Фрањо, Окрени;) 
Станка Данила, Орландина Перице Мада, Павлин 
Мамца Даница,, Пинтер Томислав др Роберт, Пољуљан 
"Буре Лордана, Пези Рудолф).® Милан, Паниќ ес Хен-
ђји-ха Бруно, Петровић Николе Ми ..чег:; .ко, Нешовић 
Дајане Мица, Полић Фрање Јосип, Пео пт иц а: Ивана 
Штавица, Иешћина Ивана! Станко, Павелић јосе Иван, 
Пуцарин Мила Стана, Пинтурић Иван!® Драгица, Па-
вичић Блажа Ив гм, Пишчевић Ј о ш « а Анте, Посавец 
Болте Никола, Петровић Крсте Лшар, Шљичантч1 

Жзе Вице, Рихарда! Роко Мирио, Прекупец Антуна 
Никоше, Плачко Мате Људевит, Кетрин Николе Мар-
тин, Натошевић Томе Славио, Петрови!). Јове Иван, 
Пруговенки Николе Јура1ј, Пешки * Ђуре Миљенко-, 
Петровић Петра Јовин и Мишић Ђуре Винко; 

Пустај Јосипа Бара, Пр!ашникар Ивана' Иван, Пе-
незић Ђуре Павао, ПалаверСак Марка1 Ивко, Пејковић 
Андрије"Вицко Полић Мате Миљенко, Павлов Ма1-
рина Вјек.а, Петровић-Буриќ Драгица, Радановић 
Спасоја Обрад, Рушкаћ' Јуре Бранко, Ружић Франке 
Марица, Рандић Ш а н а Љерка, Ру пец Шимуна Ката,. 
Радичевић Мате Мато. Роквић Ловре Анте, Рајковић 
Фунарић Марија, Ранић Јована Ђуро, Радовић Сте-
вана Илија, Рудпш Иван, Роца Јосипа Јо1сип, Ра-
зложите Фрање Јосип, Седма« АнтушВиктор, Срок 
Антона Јосип, Стојаковић Антуна Марко, Сурова 
.Меин, Скокал ЈИвјаМа Мато, Север 'Јовиша Јосип, 
( Н а м и к Ивана Антонија, Сувић Петра! В.а|со, Свор-

к Јосића Мијо, Сточић Шпи^е Метар, Сторије 
к л ш ш Мирко, Фишошнкп Л и ј е №кшг, Табаковић 
варка Ружица, Торбари«® Фрање 1лјР јосип, Ђурчић' 
дана Фгијепаи, Тинтор Милован, Туцовић Петра 
'јарко, панчић Вј стаклара Звонко, Туђман Валентб 
"аница, Топић Илије А т е , Перић Андрије Вера, 

нип Јосипа Иво, Триплет Андре; Драинца, Торбица 
Ш е Сава. Тркуља. ВуЈе Ђуро, Т^ндарић Мије 'Мијо, 
гошић Виршла Оловко, Фабијјјглшћ Кјормеф, ФеЈ-
р анчића Томе Томица ,Фране№ошћ Андрије, Вј екос лав, 
Милинчић Ив,ана Рудолф. Фолновић С т ј е п а н а Петар, 
хлад Јурага Фрањо, Хубак Б а л е т а $ Ш Хорв,аптека 
Аугуста; Јз1н1коу Х о р в ^ ;Јодсииа! .^Б^герит, Хегел Ми-

• & о 1 : Петра Ви|д 
ком Јосипа Петар, Ц з г ш и ћ Никоја Марица-, Дамар 
Јосипа Дарић Јове Ш м е , Пуштио Јанша) Сти-
Шида, чИбриЈан јосипа П а ш , 1 ш « Томе Мато, 
чуе Ш и е Павао, Чуе Маче Ст-ша, Чуе Гашпара Пе* 
тбр, "аде Мате Љубица* Чуе Мате Славко Чизме^ 
Мате Анка, Чукел> Ивана! Драгутин, Шреб Стивен ана1 

др Зденко, Шшнјдл Јулију Петар, Шушањ Матије 
Мате, широва Јосипа Милан, Шон.е Мате Јосип, 
Шкунпа Јуре, Шкуицо Владе Јуре, Шћул,а,ц Томе То,мо, 
[Постер Таме -И,ва«, Штула Мате Миле, Шеме;паун 
Јанеза Иван, Штенцл Адолф,а Зденка; Ширајић Фра-
ње Лика, Шимунић Стјепана В(ф2ОД Шпар Шиме 
Антон, Шнајдер Лоцае Лодво и Шкѕфзр Ив®"лг. 

Бл). ПЈ 
20 м'3'ј.-а 1948 поодиме 

. Београд 
Секретар, ^рерседнкк, 

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

На основу и н 2 Закона' 0 орденима* и меда-
љама-, а еа предлог Пр ете единка- Владе ФИК! Прези-
дијум Народне скупштине Федератиган^ Пародије Ре-
публике Југослвије 

р Џ Ш п 10' I ч 
да се за заслуге учињене нашим' {народима у 'лсмкиу 

нар одноослободи ланке борбе одликују 

. ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА; 
Крвавица Петра Марко, Ко|с Мије Стјепан, Кри-

мамић Јуре Јуре, Кулашиновић Никаде Јеша, Кован 
чедић - Милаковић Томе Јела прашев,ап Јашо, Кар а-.-
нојвић Димитрије Бранко, (Селенић Мије ' Игаац, 
Кјуфр: ит Стјепана Драгица, Кордић Јанка Павле, 
Куфрин Јуре Игнац, Крижаман Андрине Марица, 
Криче,вић Јозе Динка., Карађоле Анте Мила, Кун пад 
Јоже Дића, Корда Андрије Марин, Катић Антуна 
Роза, Кружичевић Јарка Матија, Кулић Ант<е Петар, 
Кува чић Стипе Мара., Каталинић Мате Алина, Кува-
чић Анте Марим, Каштела^ фабијан« И®з1н, Кружи-
човић Светка Јуре, Кулишић Петра Вјекослав, ј е ф -
тић Марка Милка,, Калчић Јосипа Љубо, Калабић 
Мартина Јосип, Кацин Славио, Колић Ив^на- 'Мап-е, и 
Кантур ашиет Ивана Акте; 

Лучић - Ловчевић Бартока Грго, Луцијаиовнћ Ма-
рина Миливој, Ланг Игњата др Рикард Ланем). Др 
Иво, Лупеж Рикарда Нада; Лазарус Цезара, Бранко, 
Лозица Анте Антун, Лазовић Дими, Леман, Ханибала 
Витомир Ливамовић Вине Петар, Лучић В и м а Нада, 
Лакуш Стјепана Славица, Лучић Мате Иван, Лучић 
^ а т а Милан, Ловречић Јосипа Динко, Лежаић Мирка 
Ђуро, Лучић Јосипа Марија, Летина Мате, 
Лучић Ив1ама Алберт, Лучић Ивана' Алберт Лучић 

' Јо) зима Владимир,. Лунић Јосита Јосип, Личина! Сте-
вана Ђуро, Лудвик Мартина Богдан, Лустиѕг Том,е 
Андрија, Ланковић Винима Фрањо, Ла^ош Мартина 
Јоои1п, Лазара-ц Вида Магија!, Ласић Петра Илија; 
Дацовић Јозе Јозо, Ловре ковић Ант-ун Мартин; 
Лушић Марка Милка, Лућин Стјепана Ива|н, ЛаЈн-ер 
Аугуста Хедвига', Ловрек Драгутина Јосип, Лончар 
Даме Дане, Лнејак Ђуре Мијо, Лукин Маде Вилма, 
Ловричевић Ив1ама Винка, Дабар Симин Драго, Ловрић 
Томе Ратио, Лукић Јове Мишима, Лученчић Ђуре 
Стево, Лакушић Андрије Кагга, Лежајић Стевана 
Проко, Лончар Стјепана Анкина, Лисић МилићеМарко, 
Лончар Душана Симо, Лончар Раде Душан, Лововима 
Анка, Лока1с Марка Марица, Лепан Јосипа/ Иван, 
Девети« Леополда Леополд, Липовац; Антуна Стје-
пан, Лончар Николе Миодраг, Луц Шана Фрањо, -
/[уш ич и 1, Стјапам Андре, Ламбаша Мате Крсте, 
Лелас Никше Јосип, Леко Луке Мијо, Љубишић 
Ђуре Јов,анка, Љубеггић^ .Мариуа, Лп'бичић Т,, • 
Сташа. ЉуиптадиЈ [ в е ' Ђ р '«' љубибовић;' 1:?ике' 
Јово; * 

Медвед Милан а Добрилу Микашииовић Владе 
Бранко, Марожи Фрање Миро, /Гатања Матије То-
шма(, Мамце Јакова Љерка , Мандић Велизара Фрањо, 
Шишковић Благој а Велимир, Мавров ић Мирка Иван, 
шахиновски Дамов Димче, Манџић Абдулах, Млади-
нео Ју!рја- Иван, Милер Драгутина Дра|го, Мишчевић 
Максима Драган, Меда јед Матије Мирослав, Махму.. 
тчехаЈјић Дервиша Мехо, Милош Ишнац.з Миодраг, 
Мушкардин Ромула, Оскар, М г, ес гар Фрчн.г Станко, 
Мариноиић Фрлање Ивица, Милачић др Давор. Мар-
тин чић др Мијо', Милетић Ивгш\ Анте, Мак ек-Имама 

. Иво, Ма.то1ков1и|ћ Але!К1са1Н|Др13! Винко,. Мартиновић Ми1-
х.аи!л,а Анкица,, Мао: рић Адама Мидаит М а р а в и ћ 
Маркова Даница, Мишчевић Душама Лука, Марп.:о-
вић Филин Миро, Милун стјепана Јурица, М.тадаћ 
јурај,а Владимир., Мулић Хусе Хајрија, Ммкушичић 
Пустава Богосав Мартиновић Стјепана. Барица, Мар-
четић Симе Никола., Марчетић Стеве Даница, Милко-
вић Јаловог Филин, Маровић Илије Злата, Мањпогић 
Фрање .Миха,, Марчеља Андре Јосип, Мишковић Јаков, 
Милутина Јосе Миле, Мишковић. Андрије Никола-, 
Мишковић Ловриќ Руди, Мишковић Јосип, Милат ић 
Јова Милан, Манојловић Владе Бранко,, Мик,ић Илије 
Крста, Милановић Ђерђ,а Мара,, Млађеновић Три-
фуна! Живко, Млађеновић Станка Сл)ам<о, Минчић 
Антона Андрија,, Мраиовчић Ивана Нклкола, Милано-
вић Станш Стево, Мраковчић Ивана Иван-, Михаегћ 
Антона Марица, Михаић Ивана Антон, Маријиним 
Петр,а . Јјо1сип, М,арјић Хов:ан1а М и м и , Мзриквић Ђуре 
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Љубомир, Мик р Матије Мишко, Матова Матије 
Стјепан, Међиморец Матије Матија, Мудрић Павла 
Стева, Мишчевић Петра Микола, Мудрић Гаје Миле, 
Микша Стјепана Јосип, Милетић Фрање Иван, Мар-
инковић Бал еи та Фрањо, Матерић Мате Јела, М-уни-
Ж1?Јба Миланов Мане и Мркоци" Марка Јанко. 

Бр. 112 -
20 маја 1948 године 

Бе атр ад 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

На основу члана 2 Закона о орденима' и меда-
љама, а ија предлог Председника Вл.где ФНРЈ Прези-
дијум Народне скупштине Федеративне Народне Ре-
публике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за нарочите заслуге учињене и - т и м наро-

дима у току паро дкоослобо ди лачка борбе, за учврш-
ћење братства и јединства међу нашим' народима, 
као и за показану храброст одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
Гојковић Ђуре Богдан, Гиљевић Анте Ката, Герес 

Видз Томо, Горанић Јосипа Вицко, Дијанови!! Мије 
Томо, Дропулић Анте Ћирило, Дмитрашиновић Раде 
Никола, Детлић Стевана Богдан, Дивјак Ђуре Мићзн, 
Жегарац Петра 'Дане, Загорац Павла Дмитар, Зате-
зало Дане Бошко, Зјапа Ђуре Драган, Ивезић Миле 
Јуре, Илић Илије Томо. Ненчев ић Захарија! Петар, 
Иванчић Марина Миле, Илић Стевана Никола, Јура« 
Петра Луиђ, Јаворина Пере Војин, Јовић Јанка Со-
фија, -Јурковић Андрије Невенка, Катић Ивана- Катар 
Куком Круне Добрила, Корач Васе Милош, Кљук 
Николе Јово, Кр'!паић Гликин Ђуро, Комненовић Пере 
Јово, Кр ош ел. Миха Мијо, Крајновић Илије Милан, 
Денковић Ивана Никола', Л ов инчи ћ Марка Иво, Ла-
бура Анте Никица, Мохоровичић инж. Анте, Мајлен-
дер Јулија Милан, М а ј с т о р о в ^ Раде Милан и Мајсто-
р о в ^ Марка Мата. 

I 
ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 

Раденић Мије Ивац, Родих Александра Срећко, 
Старчевић Ивана Анте, Саламом Драгутина • Антун, 
Срок Антона Иван. Савић Станка' Глишо, Станковић 
Трифуна Бранко, Стојаковић Антуна Марко, С т о и -
ловић Мате Антон,- Сапић Нинка-.Михајло, Сиол чић 
Марка Анте, Синчић Николе Стеван, Сии-иовчић Фране 
Јакоб, Сузић Петра Васо, Станковић Миланова Љу-
бица, Свилар Мапе Ђуро, Станић Луке Бојана, Сви-
лар Стевана. Ратко, Станковић Богдана Стево, Ста-
нојевић Ј^илоша -Петар, Сарић Јеро лима Анте, Сладић 
Петра Пајо, Скор у ш и Стеве Мићо, Смољанић Крсте 
Илија, Сертић Николе Фрањо, Стоковић Атилије 
Неви,ја, ш м ас ео-Новак Николе Мерија, Турковић 
Ивана Иван, Тишма Стевана Томо- и Томић -Јакова' 
Стево 

" ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Мандић Милоша Лела, Матић Петра Јосип, Но-

ваковић Милутина Гојко, Новоселић Антуна Марко, 
-Нитић1 Симе 'Љубан:, Орешковић Анте Владимир, 
.Опић Мате Шимо. и Ики ел ић Анте Златко. 

• МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Адорић Анте ТоќКи, Анти&'Николе Станко, Анђел 

Фрање Антон, Анђелић Јове Стево, Андољшек Марија, 

Бекхлиловић Мухамеда Салим, Боб ац Јосипа Гло-
рија, Богдан Марка Ирена, Брновић Томе Златко, 
Брнелић Ивана Иван', Бадемима Ш исман Даријо, 
Блага 'Мате Фрањо, Бартол Јосипа Мирко, Божича« 
Фрање Матилда, Бр Ловић Николе Иван, БахориН 
Јосипа Мар,ија, Бенкмс Стјепана Фрањо, Мариновић 
Пере Перо, Бан Ивана, Иван, Бан Јосипа! Вера., 
Братко Јосипа Љубица., Билић Вица Аугустина, Бер: 
тек Мије Мато, Балија Петра Јосип, Восак Петри 
Катица и Балан Паје Софија. 

Бр. ИЗ 
20 маја 1948 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Претседника Владе ФНРЈ Пре-
зидијум Народне Скупштине Федеративне Народне 
Републике Југосла виј е 

р е ш и о ј е ат 
да се за Нарочите заслуге учињене нашим наро-

дима у току. народнооелободилачке борбе, за учвр-
шћење братства и јединства међу нашим народима, 
као и за показану храброст одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
.Гвоздена« Душана Драгољуб. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
Аврамов Чедомира Вук, Бараш Винца Ирена, Ва-

љак Душана Сава, Воргић Николе Цветко, Вукоса-
ви!! Младена Жарко, Васиљевић Јеврема Михајило, 
Вука јловић Стевана Бранко, Вукичевић Николе Ја-
года, Грашић Стеве Бора, Злоколица Богдана Мла-
ден, Јанковић Тоше Јефта, Кулрешанин Антона Ма-
рија, Летић Драгутина Душан, Мајић Радована Ва-
силије Мушицки Петра Аврам, Нфвић Душана Сава, 
Њаради Андрије Јовген, Петковић Марка Павле, Пе-
ћиначки Гавре Срета, Поповић Јоце Славко, Ратков 
Стојко, Рашковић Лазара Петар, Жарић-Тиквицки 

Цилика, Слепчевић Славко, Сремац Негована Радо-
ван, Радаковић Марка Мирко и Шијак Јован. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Бабић Жарка Атанасије, Вукајловић Стевана Бра-

нко, Јанковић Тоше Јефта, Летић Драгутина Душан, 
Мајић Радована Василије и Рајић Новака Павле. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
Барши Винца Ирена, Беденек Винца Винце, Бо-

санчић Саве Јова, Васиљевић Јеврема Михајло, Вуки-
чевић Николе Јагода, Вулетић Милоша Бранко, Га-
зибарић Уроша Иванка, Диклић Живана Петар, Гру-
ловић Душана Драга, .Јовановић Славка Коста, Јокић 
Живан, Јанковић Ра је Иван, Јосимовић Бора, Ко-
зом-ора Милана Душан, Којадиновић Влајко, Кесер 
Николе Петар, Кар дош Лајоша Лајош, Козељац Га-
вре Лазар, Лету« иц а Јакова Никола. Мазић Ђур е Пе-
рица, Маринковић Раде Србин, Михаљ Миша, Ни-
колић -Стевана Милован, Пећиљачки Гавре Срета, По-
повић Живана, Ратков Стојко. Радовић Рајко, Рајић 
Новака .-Павле.; Савичић Марка Војин, Слепчев Не-
стора Новак, Сремац Негована Вукашин, Сремац Не-
гована Радован, Томашевић Николе Душан и Шијак 
Јован. 
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МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Ваљак Душана Сава, Валаски Љубомира Ђорђе, 

Вулетић Милоша Бранко, Крстић Јована Пантелија и 
Радовић Рајко. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Диљачки Александра Младен и Рашковић Лазара 

Петар. 

Бр. 114 
20 маја 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На, основу члан:. 2 Закона о орденима, и меда-
љама, ф) на предлог Врховног команданта' оружаних 
снага ФНРЈ Президијум Народне скупштине Феде-
ративна Народне Републике Југославија 

р е ш и о ј е V 
& 

да се за осведочено херојско дело у току народ-
ноослободилачке борбе одликује 

ОРДЕНОМ НАРОДНОГ ХЕРОЈА: 
мајор Клуз Фрањо 

Бр. 99 
18 маја 1948 године 

Београд 
'Секретар, Претседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 49 од 23 октобра 1948 године објављује: 

Уредбу о издвајању Среског суда за Срез зла- ' 
гар ски «"з подручја надлежности Окружног суда1 у 
Новом Пазару и припајању подручју Окружног суда 
у Титовом Ужицу; 

Решење о саставу Комисије за ревизију идејних 
пројеката при Министарству комуналних послова 
Народне Републике Србије и извршним одборима 
среских народних одбора и градских народних од-
бора. као ст е надлежности ових комисија; 

Наредбе извршних одбора среских народних од-
бора срезова: Каменичког, Моравског, Пећког, Гру-
жанског и Крагујев,ачког о раописивању избора за 
одборничка места. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" у 
броју 45 од 26 октобра 1948 године објављује; 

Уредбу о оснивању Комисије за законодавство' и 
организацију • државне" управе при Влади Народне 
Републике Словеније; 

Уредбу о оснивању Управе за гајење свиња; 
Уредбу о сакупљању домаћег кестена у години 

1948; 
Решење о оснивању Дома за душевно д е ф е к т е 

у Х р а с т о в у код Марибора,; 
Правилник о приправи инко ј служби и стручним 

испитима, о стажу и испитима за лекаре специјалис 
сте и о стручним течајевима службеника здравствена 
струке; 

Решење о везаним откупним ценама сувих 
шљива. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И ^ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина у броју .43 од 28 октобра 1948 године 
објављује: 

Уредбу о реоргзсЈизацији управног апарата н ^ 
родних одбора.; 

Наредбу о укидању звања „пристав" у празној 
струци; 

Наредбу о распореду звања правне струке у 
врсте; 

Наредбу о изменам? и допунама у звањима по-
моћни статистички манипулант и статистички мани-
пулант и о увођењу нових звања: виши статистички 
манипулант и виши статистичар у статистичкој 
струци; 

Упутство о елементима из којих се састоје нор 
миран« трошкови откупа и продаје државних прив-
редних предузећа чија, је основна делатност откуп 
воћа. поврћа, сена и сламе, живине, јаја. млека и 
млечних производа, вина ги- ракије. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине'', службени лист Народне 

публике Хрватске, у броју 86 од 27 октобра 1948 го* 
дине, објављбју: 

Правилник о накнади путних и селидбених тро-
шкова државних службеника Народне Република 
Хрватске. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Стран® 
818. Закон о кривичном поступку 155? ; 
819. 'Правилник о повластицама у вожњи на 

државним путничким морским бродовима 
ратних војних инвалида и осталих лица 
кој® уживају инвалидску заштиту 1587 

820. Упутство о начину задуживања пољо-
привредних газдинстаеа обавезном ис-
поруком стоке и о закључивању уговора 
о тову свиња — — 1588 

821. Наредба за утовар и отпрему робе же-
лезшгцом у маршрутним возовима > 1589 

822. Наредба о примању претплатника иа 
храну у радничко•службеничким ресто-
ранима 1690 

823. Решење о условној продаји ђона и дул-
бокса, као и гума за1 бицикле у трговини1 

по везаним ценама — — ' — 1591 

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

Југословенског штампарски предузећа, Београд 


