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412. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот Прево-
дну мот на Народната скупштина ФНРЈ го тр огласу е 
Основниот закон за к о о п е р а ц и ј е , ко ј што го донеле 
Сојузното век је и В ек ј ето н,а народите еа Народната 
скупштина ФНРЈ, а кој гласи: 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ 
За да се остварат уставните прописи за 

посветуење особено внимание и за давање по-
мошт на народните кооперативни организации; 

за да се ој акне и убрза изградбата на 
мо операциите, како тие би можеле Да поста-
нат цврст потпирач на државата во зашти-
т е н о т о интересите на работниот народ; 

за да се со кооперативни организирање 
стопанската оила на селското и занаетското 
стопанство корисно употреби и• вклучи во оп-
штиот државен стопански план; 

за да се пружи особена заштита е? по-
мошт на сиромашниот и средниот селанец; и 

за да се правилно организира снабдуењето 
На најшироките народни слоеви 

НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ 

д о н е е у е 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ 

I 

ОПШТИ О Д Р Е Д Б И 

Член 1 

Кооперантите се доброволни економски органи-
зации на работниот народ кои што во интерес на 
ун аир едрењето на народното стопанство, преку за-
едничка работа, пи поврзуат и ун ал реду ат пол едел-
ските стопанства и занаетската работност и кои што 
ја развив а а ат иницијативата на најшироките народни 
маси во селото и градот во органе ир ањето на про-
изводството, "ен а блуењето и расподеле ат а на стоката. 

Со извргнуење на овие задачи кооперантите и 
поможуат на државата во по дигну ењето благосо-
стојбата на најшироките слоеви на народот. 

Ко операциите се потпирач на државата во спро-
ведуењето на државниот стопански план и во по-
'јакнуењето сојузот на работните маси од селото 
и градот. Тие се средство на општонародната ини-
цијатива, евиденција и контрола во стопанството. 

Член 2 

Членството во кооперантите е доброволно. Сите 
модератори метју себе се рамноправни. 

Член 3 
Ко операциите можат да бидат со ограничена и; 

неограничена одговорност, со удели и без удели. 
За ко оперативните обвези ^ о п е р а т о р и т е гарани 

тир ат солидарно. 

Член 4 
Кооперантите го делат чистиот приход на чле-) 

новите или можат да не го делат. Поделбата се! 
врши сразмерно со работењето на членовите со! 
^ о п е р а ц и ј а т а , а на уплатените удели кооперантите! 
можат да плакјат камата — ако имаат чист приход! 
— најмногу до височината на есконтната стопа на! 
Народната банка ФНРЈ. 

П 

ВИДОВИ НА ^ О П Е Р А Ц И И Т Е 

Член 5 
Главни видови на кооперантите се: набавио-про* 

давачки, потрошуачки, про изводу ачки, прер а бо-
ту ачки, кредитни, жилишии и здравствени. 

Земјоделските н а б ав но - пр о дае а чки кооперации! 
се занимаваат со снабдуење своите членови со сред-* 
ства за п о т р о ш а ч к а и производство и со присоби-
раше поледелски производи од своите членови за.-
ради заедничка продавачка. Овие кооперации покрај 
тоа можат да се занимаваат и со производство, пре-
р а б о т у в а а , штедња и кредит. 

Работничко-службеничките потро пту ачки коопе-
рации се занимаваат со снабдуење своите членови со 
средства за потрошуачка. 

Земјоделските производу ачки и преработуачки 
кооперации се занимаваат со заедничко производ-
ство, преработуачка и продавачка на поледелските 
производи од своите членови, а можат да се з-ани-
мават со штедња и кредит. Посебен облик на овие 
кооперации се селските работни кооперации кои што 
се занимават со заедничко поледелско стопанство. 

Занаетчиските производу ачки и преработи ачки: 
кооперации се занимаваат со заедничко производ-
ство, п р е р а б о т у в а а и продавачка на зана етапите 
производи како и со кредитирање своите членови. 
Тие можат да ја употребуат исклучиво работната 
сила од своите ^ о п е р а т о р и . 

Кредитните кооперации се занимаваат со при-
собирана ситна штедња и со мобилизирање парични 
средства во цел на давање кредит на своите членови. 
Тие можат да бидат земјоделски, работничко-служ-
бенички и занаетчиски. 

Жилишните задруги имаат за задача да обезбе-
дат жилиште на широките слоеви на работниот на-
род со изградба нови и обнова стари згради за 
своите членови. 

Здравствените кооперации имаат за задача да с€ 
грижат, преку организацијата на здравствената слу-
жба, за здравјето на своите членови и нивните 
фамилии. 
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III 
; ОРГАНИЗАЦИЈА НА КООПЕРАЦИИТЕ 

1) Оснивање 
Член 6 

Кога оснивачке сакаат да оспу ат кооперација се 
должни да поднесат нацрт на своите правила на 
одо бруење на извршниот одбор од окружниот од-
носно обласниот народен одбор, кој што за тоа 
одлучуе со заклучок на својата седница врз основа 
Ћа законот. 

Против одлуката на окружниот односно обла-
сниот извршни одбор можат основачите да вложат 
жалба на надлежното министерство на народната 
република односно на главниот извршни одбор на 
•автономната покраина. 

Истите овие органи ги одобруат и сите измени 
и дополнуења на правилата. 

За оснивање селска работна кооперација извр-
шниот одбор на окружниот односно обласниот на-
роден одбор дава свое мислење а одлуката за осни-
вање ја донесу© во прв степен министерот на поле-
делството на народната република. 

Член 7 
Кога нацртот на правилата ке биде одобрен, 

оснивачите ке свикаат оснивачка скупштина на 
ко операторите. Осиивачката скупштина донесуе од-
лука за примање правилата и избира органи на 
»©оп ер ада јата. 

Избраната управа поднесу е пријава за, веесуење 
»©операцијата во »©оперативниот регистер на око-
лискиот односно градскиот извршни одбор, на чие 
подрачје ко оп е.р а ци јат а има свое седиште. 

Ако околискиот извршни одбор ја, одбие реги-
страцијата, избраната управа може да вложи жалба 
на повисокиот орган на државната управа. 

Со внесуењето во ^ о п е р а т и в н и о т регистер ко-
операцијата правно постои и може одма да отпочне 
Со работењето. 

Член 8 
Законот на народната република ке пропише по-

блиски одредби за начин на основањето кооперации, 
за правилата на ^ о п е р а ц и и т е и за нивниот упис во 
»©оперативниот регистер. 

2) Членство 
Член 9 

Членови на »©операцијата можат да бидат гра-
б а н и од обата пола кои што навршиле 18 години 
старост, ако ги исполнуат условите пропишани со 
»©оперативните правила, со исклучеше лицата кои 
што се лишени од политички и поедини граѓански 
права. 

Селските работни кооперации можат да ги осни-
ва ат само лица на кои што поледелството е главно 
занимавање. 

Кај селските работни кооперации за »©оператори 
се сметаат сите членови на индивидуално д о м а ќ и н -
ство кое што влегло во кооперација, а право на 
одлучуење во »©операцијата имаат сите »ооператори 
кои што навршиле 16 години старост. 

Селаните кои што постојано ја работат земјата 
со тугја работна сила, можат да влезат во селска 
работна кооперација само ако ги прими скупштината 
на векје основаната кооперација. 

Член 10 
За прием и исклучуење членовите на ^ о п е р а -

цијата одлучуе управниот одбор. Против оваа одлука 
може да се жали до скупштината на »©операторите. 
На месец дена пред скупштината управниот одбор 
не може да врши исклучуење на »©операторите нити 
може да прима нови »©оператор«. 

Прием и исклучуење членовите односно ^ о п е -
раторите на селските работни кооперации го врши 
скуп штипат а. За исклучуење е потребно присаство 
од две третини на »©операторите 

' Член И 
При в л е ч е њ е т о во кооперација со удели члено-

вите, упишу ат најмалку еден удел, чиј износ го одре-
ду ат правилата. За време траењето на членството 
уделите не можат да се вракјат, заложуат нити да 
бидат предмет на извршуење за обвезите на »©опе-
раторите. 

Членовите на селските работни кооперации ја 
внесуат во »©операцијата и својата земја според 
одредбите на правилата, со исклучение омукјницата 
од најмалку една четвртина хектар до на јмногу 
еден хектар, кукјата за живеење и стопанските 
згради кои што им се потребна-за лично стопанство. 
Тие ја внесуат во ко операцијата стоката и инвен-
тарот според одлуката на скупштината. Правилата 
можат да пропишат земјата да се внесуе во коопе-
рација как/о удел, под закуп ида? како основица за 
поделба на приход. 

Член 12 
Членството во ^ о п е р а ц и ј а т а престану е со изле-

гувањето, исклучуењето и смртта. 
Секој член може да излезе од »©операцијата 

кога сака, на начин пропишан со правилата. О д 
селска работна кооперација не може да се излезе 
пред истекот на тригодишен срок. 

Член 13 
Со престанокот на членството пр е ст ану ат сите' 

членски права во »©операцијата. 

Член 14 
Членските удели се ис плату ат на ко операторот е 

чие членство престанало дури по престанокот на 
нивното гарантирање за ©бвезите на »©операцијата. 

На членовите од селските работни кооперации 
чието чланство престанало, односно на нивните на-
следници им се вракја нивш-гта земја односно земја 
во соодветна количина и квалитет. 

Член 15 
Од денот на одлуката за ликвидација или отво-

рањето стечај »©операторите не можат да излезат 
од »©операцијата нити да бидат од неа исклучени. 

Член 16 
Поблиски одредби за прием, исклучуење и изле-

ч е њ е на членовите од ^ о п е р а ц и ј а т а , за правата на 
членовите чие членство престанало спроти коопера-
цијата и другите последици од престанокот на член-
ството пропишуе закон на народната република 
и правилата на ^ о п е р а ц и ј а т а 

3) Органи на »©операцијата 

Член 17 
Органи на »©операцијата се скупштина, управни 

одбор и контролни одбор. 
Скупштината е највисок орган на »ооп ер а ци јата, 

на која што »©операторите го вршат своето право 
на одлучуење во работите на »©операцијата. Таа ги 
избира и смену е другите органи на »©операцијата и 
за сите работи на кооперацијата донесте одлуки 
обвезгеи за нејзините органа и за сите кооператори. 

На скупштината »©операторите участвуат лично 
со исклучеше правните лица кои што се застапени 
преку делагати. Со правила на »©операциите со го-
лем број »©оператори може да, се пропише да скуп-
штицата ја сочинуат делегатите на ко операторите. 

Член 18 
Одредби за видовите на скупштини, нивната над-

лежност, свикуење, донесуење одлуки и начин за 
гласање пропишу е закон на народната република. 

Скупштинските одлуки противни на законот или 
правилата не важат. 
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Член 19 
Упра©ниот одбор е извршни о р ш н на ^ о п е р а -

цијата, ко ј што полноважно ја претставу е и заста-
ну« ^ о п е р а ц и ј а т а и раководи со целокупното неј-
зино работење. 

Контролниот одбор е надзорен орган на коопе-
рации ат а ко ј што ја контролира целокупната работа 
«\а управниот одбор и на службениците на коопера-
ции јат а. 

Исто лице не може да биде едновремено член 
на обата одбора. 

Службениците на кооперацијама не можат да 
бидат членови на управниот и контролниот одбор. 
Само еден водекји службеник може да баде и член 
на управниот одбор, ако тоа се предвиди со прави-
лата на т о п ер а циј ат а. 

Членовите на управниот и контролниот одбор не 
можат да бидат лица во блиско радшшство. 

Службата на членовите од управниот и контрол-
ниот одбор е почесна. Секретарот, а к а ј селските ра-
ботни кооперации и претседателот на коонер аџијата, 
Можат да имаат месечна, награда ако се во коопера-
цијама постојано на работа. 

Член 20 
Одредби за тоа ко ј може да биде член на управ-

ниот одбор и на контролниот одбор, за начинот на 
нивниот ш б о р и смену ење, .за надлежноста, за рабо-
т е л е т о и одговорноста пропишу е закон на народ-
ната република. 

4) Книги, годишна сметка и фондови 
Член 21 

Кооперацијама е должна да ги води сите книги 
кои што одговораат на природата за нејзината ра-
бота, тама да од нив може во секое време да се види 
целокупното нејзино работење и состојба. 

Управниот одбор е должен на крајот на секоја 
работна година да заклучи годишна сметка, ко ја 
{ито ја поднесуе на скупштината на ^ о п е р а т о р и т е 
на о д о б р е њ е . 

Контролниот одбор е должен оваа сметка да ја 
прегледа и за неа да и поднесе на скупштината 
извештај. 

Скупштини ат а донесу е посебни одлуки за одо-
б р е њ е годишната сметка, за употреба чистиот при-
ход и за пополнуење евентуалната загуба. 

Член 22 
Секоја кооперација има резервен фонд кој што 

служи за покрене је на загубите. Резервниот фонд, во 
случај престанок на ^ о п е р а ц и ј а т а , не може да се 
подели метју ^ о п е р а т о р и т е . 

Покрај резервниот фонд ^ о п е р а ц и ј а т а може да 
има и други фондови, кои што се установу ат со пра-
вила им: со одлука на скупштината. 

Со закон на народната република ке се пропише 
начин за образуење фондови, за делот на чист при-
ход кој што се енесу е во нив, за начин на нивната 
употреба и постапка со нив во случај на престанок 
на ^ о п е р а ц и ј а т а . 

IV 
ПРЕСТАНОК НА КО ОПЕРАЦИЈАТА 

Член 23 
Кооперации јата пр ест ану е: 1) кога скупштината 

на к о ш е р атарите ке одлучи кооперации ата да пре-
стане, 2) кога ке се соедини со друга кооперација, 
3) кога над имотот на ^ о п е р а ц и ј а т а ке се отвори 
стечај и 4) кога државниот орган ко ј што дозволил 
оснивање ке донесе одлука кооп ер акцијата да пре-
стане, односно кога неговата одлука за тоа ке по-
стане правосилна. 

Одлуката за престанок и соединуење на ^ о п е -
рацијата ја донесу« со мнозинство на гласовите 
скуп штип ат а на која што е приватно најмалку две 
третини од ко операт ор ите. 

Државниот орган кој што во прв степен го 
одобрил оставањето ца кооперација** може да до* 

несе одлука за престанокот »а кооперацијама о д 
разлози предвидени во законот. Против оваа одлука, 
камо и против одлуката со која што се одбива одо-: 
бруењето за оснивање работни сојузи и главни 
кооперации (чл. 27) може да се поднесе жалба д р 
владата на народната република односно до глав-
ниот извршни одбор на автономната покраина. 

Кога ^ о п е р а ц и ј а т а престануе од разлозвѓге на-
ведени во ст. 1 под 1) и 4) на овој член ке се слркн 
»еде нејзината ликвидација. 

Член 24 
Законот на народната република ке пропишев 

поблиски одредби за престанок на коопераиџијата 
по одлука на скупштината, за соединуење коопе-
р а ц и ј е , за стечај над имотот на кооперации ата, за 
престанок на коопер аци јата по одлука на државниот, 
орган к о ј што го одобрил основањето на коопера-: 
цијата, за спроведбени ликвидација, з а ' употреба 
шаперативниот имот ко ј што ке преостане после 
спроведената ликвидација и завршетокот на стечај-: 
ната постапка. 

V 
КООПЕРАТИВНИ СОЈУЗИ 

Член 25 
Свѓге земјоделски кооперации од територија на 

една околија, освен селските работни кооперации, мо-« 
жат да се здружат во окоилски работен сојуз спо« 
ред видовите на работите кои што ги вршат. П о 
потреба околискиот работен сојуз може да обване 
две и повекје околии кои што чинат едно стопанско? 
подрачје (реон). 

Бројот на ко оп ер аци ите потребни за оснивање 
околискиот работен сојуз го одр еду е закон на на* 
родната република. 

На територија на народната република можат: 
по потреба да се оониваат покраински или земски! 
работни сојузи, специализирани според видовите на 
ко операциите кои ги з дру жу ат. 

Во поголемите градови и индустриски центри 
или рударски базени р аботнмчко -ел ужбевичките! 
потрошуачки кооперации можат да осниваат главни 
кооперации, како работни централи. 

Исклучително, ако тоа го бараат општите инте-
реси, може да се дозволи и оснивање кооперации 
и сојузи чија работна територија се протегнуе на 
две или повекје народни републике?. 

Сите кооперации и главните кооперации и акте 
работни сојузи мораат да Се учленат во главниот 
кооперативен сојуз на народната република, како 
едини ревизиони сојуз на територијата на народ-
ната република. 

Автономната покраина може да има свој посебен 
главен кооперативен сојуз, к о ј што такугјере мора 
да беде учленет во главниот кооперативен сојуз на 
народната република. 

Член 26 
Сите главни кооперативни сојузи на народните 

републики се учленуат во Главниот кооперативен; 
сојуз на ФНРЈ, чија задача е да пи претставуе сите 
кооперации на Федеративната Народна Република 
'Југославија во земјата и иностранство, да врши ре-
визија на сите главне? кооперативни сојузи на на-
родните републики, да се грижи за ширење коопе-
ранетите, да присобира и објаву е статистика за коо-
п е р а ц и ј е , да на надлежните органи на државните 
власти им дава мислења и предлози за сите пра-
шања кои што се однесуат на к о о п е р а ц и ј е . 

Член 27 
Околиските, окружните (реонските), покраин-

ските и земските работни сојузи и главни коопе. 
рацин (чл. 25 ст. 4) се отпиваат врз основа на пра-
вилата одобрен«1 од страна на надлежните министер-
ства на народната република, а ^операциите и 
работните сојузи, шијата работна територија обвануе 
две или повекје народни? републики, се осниваат 
врз основа на одсбоуењето од надлежното мини-
стерство на Сојузната влада. 
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Против одлуката од министерството на народ-
ната република, донесена врз основа на овој член, 
има место на жалба до владата на народната репу-
блика, а против одлуката од сојузното министер-
ство до Владата ФНРЈ 

Член 28 
Правилата на главниот кооперативен сојуз на 

народната република и автономната покраина . и 
одобруе владата на народната република која што 
им и дава дозвола за работа. 

Правилата на Главниот кооперативен сојуз на 
ФНРЈ ги о добру е Владата ФНРЈ која што му дава 
и дозвола за работа. 

Без надлежното одобруење правилата на соју-
зите не мо«жат да се региструат. 

Надлежниот орган донесуе одлука за одобруење 
на правилата по слободна оцена, имајк ји ја при тоа 
во вид улогата на к о о п е р а ц и ј е во планското сто-
панство. Правилата не смеат да се одобруат ако не 
се во склад со овој закон и со законот на народ-
ната република и ако посто ат разлози кои што ука-
жуат на тоа да ^ о п е р а ц и ј а т а односно сојузот, чии 
правила се поднесени на одобруење, нема за цел 
задачи кои што се наменети на кооперациите со 
овој закон и со Уставот ФНРЈ. 

Член 29 
Во срок од месец дена по одобруење правилата 

работните сојузи односно главните кооперации мо-
раат да се регистру ат и тоа: околиските и обла-
сните (реонските) работни сојузи при околискиот 
извршни одбор, односно градскиот извршни одбор 
на чие подрачје имаат свои седишта, главниот ко-
оперативен сојуз и работниот сојуз на автономната 
покраина при главниот извршни одбор на автоном-
ната покраина, главниот кооперативен сојуз и ра-
ботните сојузи на народната република прет коми-
сијата за кооперации на народната република, Глав-
ниот кооперативен со јуз на Ф Н Р Ј и кооперациите 
односно работните сојузи чие работење обвануе 
територија на две и повекје народни републики при 
Комисијата за кооперации на ФНРЈ. 

Член 30 
Со закон на народната република ке се пропи-

шат задачи на главниот кооперативен сојуз на на-
родната република односно на автономната покра-
ина, задачи на работните сојузи, постапка за учле-
нуење новооснованите кооперации и сојузи во глав-
ниот кооперативен сојуз, услови за членство на фи-
зички лида во сојузите и нивниот бро ј во управниот 
и контролниот одбор на сојузот во однос спроти 
претставниците на ^ о п е р а ц и и т е , како е? начин за 
држење скупштина. 

VI 
ДРУГИ О Д Р Е Д Б И 
1) Државен надзор 

Член 31 
За развојот на ^ о п е р а ц и и т е , снабдуењето и 

помошта на ^ о п е р а т о р и т е се грижат министерства-
та ' надлежно? спрема видовите на работењето на 
к о о п е р а ц и ј е . Министерствата го контролира? пла-
нот на работата на ^ о п е р а ц и и т е и им дават стопан-
ски и дпуги задачи. 

За у с к л а д у в а в работата на поедини министер-
ства со ко операциите- и сој/узите се оснива при 
Претседателството на Владата Ф Н Р Ј Комисија за 
кооперации, а во народните републики комисии за 
задруги при претседателството на Владата на народ-
ната република чиите права и должности № пропи-
шуе со уредба Владата Ф Н Р Ј односно владата на 
народната република. 

Надзор над работата на ^ о п е р а ц и и т е и работ-
ните сојузи, особени во поглед на изврпгуењето 
стопанскиот план, вршат, во рамката на својата 
надлежност, народните одбори по напатствијата од 
надлежните министерства на народната република. 

Надзор над извршувањето задачите кои што по-
едини министерства им ги поставиле на к ©опера-
тивните организации го вршат министерствата кои 
ги поставиле тие задачи. 

Главните кооперативни сојузи должни се на над-
лежните надзорни државни власти на нивно барање 
да доставуат препис на извештајот за ревизија на 
^ о п е р а ц и и т е или сојузите, како и сите подаци за 
работењето на кооперантите односно сојузите. По-
к р а ј тоа главните кооперативни' сојузи должни се 
да извршат секоја ревизија која што надлежните 
државни органи ке ја п о б а р а а 

Државните органи кои што вршат надзор над 
кооперации те и кооперативните со јузи имаат право 
да, ги поништат заклучните и да ги з апрат актите на 
органите на кооперантите и ко оперативни те со јузи 
кои што се противни на закон, прописи и решења на 
државните органи како и на одредбите на држав-
ниот план и на дадените производии задачи. 

Против овие решења органите на ^ о п е р а ц и и т е 
и ^ о п е р а т и в н и т е сојузи имаат право жалба на по-
високите чржавни органи. 

2) Ревизија 

Член 32 
Работата, имотот и сите книги и документи на 

секоја кооперација и на секој сојуз подлежуат на 
обвсзна ревизија која што ја врши главниот коопе-
ративни сојуз преку своите стручни ревизори. 

Својата должност ревизорот мора да ја врши 
совесно, по прописите на законот и по правилата за 
вршење ревизија . 

Членовите на управниот и контролниот одбор и 
службениците на ^ о п е р а ц и ј а т а односно на со јузот 
должни се на ревизорите да им дават потполни и 
точни обавестуења за еве што е потребно ревизијата 
да се врши правилно и бргу. 

Член 33 
Стручните квалификации, права и должности на 

ревизорите, вршењето на, ревизијата , постапката со 
извешта јот на ревизијата како и накнада т р о ш к о в н е 
на ревизијата ке се регулира со закон на народната 
република. 

3) Казни 

Член 34 
Лицата кои што ке извршат кражба, ута ја , на-

мерно уништуење или оштетуење на кооперативниот 
имот и интересите на ^ о п е р а ц и ј а т а ке се казни по 
постоечките прописи за заштита, на општонародниот 
имот. 

Казните за прежршуење законите, како и прави-
лата, правилниците и одлуките на скупштините на 
ко оп ер а тор ит е пи пр опишу е закон на народната ре-
публика. 

Паричните казни изречени по вините од став 1 
и 2 на овој член му се предав ат на фондот за по-
магање на кооперации^. . 

4) Повластици 

Член 35 
На државните органи им е должност да пи по-

магат ко операциите кои што со својата исправна и 
правилна кооперативна работа и со допринос во из-
водуењето на општиот државен план одговараат на 
целта и улогата на ^ о п е р а ц и ј а т а . Таа помошт се 
состои во д а в а њ е ефтини парични кредити, во ово-
зможувале употребувањето на модерни и совршени 
средства на производството, во стручно подигање на 
кооперативни кадрови, во повластици предвиден« со 
о в о ј закон и тн. 

Д р ж а в а т а ке им поклони посебно внимание на 
кооперантите на во јните инвалиди, кои што на, овие 
:1^>еба т им осигурат работа и пристоен живот. 
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Член 36 
^ о п е р а ц и и т е имаат право пред сите поверители 

да се наплатат од залогата која што им е дадена на 
име на обезбедуење кредитот. 

О ш е залози ко опор ац нит е можат да ги остават 
на чување ка ј должниците. Должниците кои што за-
ложените предмети би ги скри ле, продавале, тро-
шиле, раошгуеле или . отугјуеле без претходно одо-
бруење на ^ о п е р а ц и ј а т а ке одговарат за утаја. 

Член 37 
Поледелсште машини, справи и алати, стока, 

семе и други средства на поледелското производ-
ство кои што се набавени на кредит каЈ ^ о п е р а ц и -
јата не можат да се земат во попис за долг се дури 
сопственикот не ги исплати на ^ о п е р а ц и ј а т а . 

Член 38 
Судовите се должна сите барања на коопера-

ц и ј е да ги решуат како хитни ствари, а на извр-
шуење судската одлука има да се пристапи одма. 

Член 39 
Кооперации^ и нивните сојузи ослободени се од 

сите такси околу о б и в а њ е т о , потврдуењето на пра-
вилата и книгите и околу заверуењето потписите 
на членовите на управниот одбор. 

Покрај тоа селските работни кооперации осло-
бодени се од такси околу пренесуењето стока и 
инвентар на сопственикот на нив и воопшто од таке«1 

за сите работи кои што тие ги имаат со државите 
власти. 

Член 40 
Со цел на помагање на ^ о п е р а ц и и т е се уста-

новуе фонд за помагање на ^ о п е р а ц и и т е . 
Владата ФНРЈ по предлог на Министерот на 

финансиите ФНРЈ ке пропише со уредба начин на 
образуење, ракуење и располагање со овој фонд. 

Член 41 
Во случај да ^ о п е р а т о р о т продава земја која 

што ја внесоа во селска работна кооперација, коо-
перацијата, под еднакви услови, има првенствено 
право на ку прачка 

Член 42 
Ако селска работна кооперација нема згодно 

место за .подигање на свој дом и други поледелскл 
зграде-? може во таа цел да и се даде бесплатно 
државна земја. Ако ја нема оваа може да и се 
даде и земја од други сопственици во кој случај 
на сопственикот ке му се даде во замена државна 
или кооперативе а земја од иста вредност на друго 
место. Кога за замената не може да се постигне 
спогодба мегју сопственикот и кооперација та одлу-
ката ке ја донесе комисијата составена спрема чл. 
44 на осој закон. 

Член 43 
Селските работни кооперации имаат право при 

спроведуењето на мелиорацијата на својата земја 
да вршат потребни работи и на приватна земја, под 
услов да ја надокнадат евентуалната штета. Ако 
извршените мелиорации им донесуат корист на не* 
^ о п е р а т о р и т е , тие се должни да и надокнадат на 
^ о п е р а ц и ј а т а сразмерен дел од направените тро* 
шкови. 

Процената на настаналата штета и вредноста н * 
извршените мелиорации ја врши комисијата соста-
вена спрема чл. 44 иа овоЈ заков* - " -

Член 44 
Распарчени и далечни парцели на ^ о п е р а т о р и -

те кои што се внесени во селска работна коопера . 
ција, ке се групират во поголеми блокови згодни за 
машинско обработуење. Кооперативни блокови ке 
се обравуат на оние места ка ј што се наогја прете-
жно земјиштето на ^ о п е р а т о р и т е . Создавање на 
овие блокови ке се врши со замена на парцелите 
од коопер а горите ИЗБО« блокот со парцелите на 
^ о п е р а т о р и т е во блокот. 

Разликата во вредноста на парцелите кои што 
се заменуат, а кои што не изнесуат повекје од 10%, 
&:оже да се исплатуе во пари. 

Споровите за сопственоста не ја задр жу ат за-
мената. 

Замената ке се врши првенствено договорно, 
мег ју ко операцијата и сопствениците. Доколку до 
спогодба не ке дојде, замената ке ја врши комисија! 
составена од двајца- претставници на селската р а , 
ботна кооперација, два јца претставници на сопствени-
ците, по еден претставник на месниот и околискиот, 
народен одбор и еден агроном кого што ке го одре* 
ди министерството на поледелството на народната! 
република. Комисијата е должна кај замената да води 
сметка како за интересите на кооперацијама и ко-
о п е р а н т и т е така и за интересите на сопствениците 
на кои што им се замену е земјиштето. 

Против решените на оваа комисија недоволната 
страна може да се жали во срок од осум дена на 
окружниот суд чијата одлука е конечна. Судот е 
должен да донесе одлука по овие жалби најдалеку 
во срок од 21 ден од денот на приемот жалбата. 

Поблиски одредби за формирање и работење на! 
оваа комисија ке пропише закон на народната ее-
публика. 

VII 

ПРЕОДНИ О Д Р Е Д Б И 

Член 45 
Со в л е ч е њ е т о во сида на овој закон пр ест ану ат 

да важат сите прописи кои што му се противни на 
овој закон. 

Законите за ^ о п е р а ц и и т е на народните репу-
блики ке се донесат во срок од три месеци од де-
нот на в л е ч е њ е т о во сила на овој закон. 

Чтен 46 
Постоекјите кооперации и сојузи должни се сво* 

ите правила и својата рабо!а да ја сообразат на овој 
закон и на законот на народната република во срок 
од шест месеци по влегуењето во сила на законот 
за к о о п е р а ц и и ^ на народната република. За изме-
на правилата во ОВОЈ случај достаточно е просто 
мнозинство на присатните кооператори без оглед на 
постоекјите прописи 

Доколку некои од постоечките кооперации или 
сојузи немаат услови за натамошна работа, пема да 
се оообразуат кон прописите на ово ј закон, туку; 
ке извршат ликвидација. Исто ова важи и за коопе-
рации и сојузи кои што своите правила и својата 
работа не ги сообразиле во одреден срок. Одлуката 
за ова и срокот за ликвидација ја донесуе оној ор-
ган кој што е надлежен да одобруе оснивање на 
вакви кооперации и сојузи по предлог на главниот 
кооперативен сојуз на народната република, одно-
сно автономната покраина. 

За тоа кому ке е е предаде имотот на ликви-
дираните кооперативни установи н а овој начин ке 
одлучи надлежнава комисија за кооперации. 

Член 47 
У д р у ж е њ а * , друштвата и установите кои што во 

својот назив имааат ознака „кооперација" или друг 
израз кој што има исто значење а не потпагјаат 
под овој закон мораат овој збор да го бришат од 
својот назив најдалеку во срок од 3 месеци по вле. 
гуењето во оила на овој закон. 
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Удружењата, друштвата и установите кои што 
ке бидат основани после влечењето во оила на овој 
ѕакон, а не потпагјааг под неговите одредби, не 
можат, освен водните кооперации, да внесуат во 
својот назив ознака „кооперација" нити некој друг 
збор ко ј што има исто значење. 

* 

Член 48 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден но објаву-

ва* ето во „Службениот лист на Федератшвната На-
родна Република Југославија". 

У.бр. 362 
18 јули 1946 г о д и ш 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле. Перуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

413. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот Президи-
јумот на Народната скупштина ФНРЈ го п р о г л а с е 
Законот за Президиум©! на Народната скупштина 
.ФНРЈ, ко ј што го донеле Сојузното векје и Векјето 
на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој 
гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА ФНРЈ 

Член 1 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го 

кочину ат претседател, шест потпретседатели, секре-
тар и н а ј п о в е ќ е 30 членови. 

Член 2 
Презедиумот на Народната скупштина се избира 

на заедничка седница на Сојузното векје и Векјето 
на народите на Народната скупштина ФНРЈ. 

Член 3 
Претседателот, потпретседателите и секретарот 

•очинуат Претседателство на Президиумот. 

Член 4 
П р е з и д и у м ^ на Народната скупштина ФНРЈ во 

името на Народната скупштина, а во смисла на од-
редбите на Уставот ФНРЈ, ги врши следните права 
односно работи: 

1) го претставуе во земјата и опрема ван ост ран-
ите ото народниот и државниот суверенитет на Фе-
Деративната Народна Република Југославија; 

2) свикуе заседанија на Народната скупштина 
ФНРЈ; 

3) ја распушта Народната скупштина ФНРЈ во 
случај на несогласност на домовите по законски 
предлог; 

4) распишуе избори за Народната скупштина 
ФНРЈ; 

5) ја од&нуе согласноста, на законите на репу-
бликите со Уставот ФНРЈ и со сојузните закони, со 
Дополнителна потврда на Народната е к у п и ш т а 
ФНРЈ, а на барање на Владата ФНРЈ, президиум от 
на народната скупштина на републиките, Врховни тг 
суд ФНРЈ, Јавниот обвинител ФНРЈ и по сопствена 
иницијатива; 

6) ја оцену е согласноста со Уставот ФНРЈ, со 
сојузните закони, уредби, напатствија и наредби на 

Сојузната влада на актите од владите на народните 
републики који што Сојузната влада ке ги обустави 
во смисла на чл. 131 Уставот; 

7) дава обвезни толкуења на сојузните закони; 
8) подоил ту е или укину е уредби, напатствија, на-

редби* и решења на Сојузната влада, ако не се во 
согласност со Уставот и сојузните закони; 

9) прогласев изгласани закони; 
10) врши право на помилуење спрега прописите 

на законите; 
11) доделуе одликуења и почесни звања од Фе, 

деративната Народна Република Југославија спрема 
прописите на законите; 

12) ратификуе меѓународни договори, доколку 
тоа не го врши Народната скупштина ФНРЈ; 

13) поставуе и опозива по предлог на Владата 
ФНРЈ амбасадори, изванредни пратеници и опојно-
мошин министре? во странските држави; 

14) прима а к р е д и т и в и и опозивих* писма од при 
него акредитирани дипломатски претставници на 
странските држави; 

15) прогласуе општа мобилизација и војна со-
стојба во случај на оружен напад н,а Федеративната 
Народна Република Југославија или во случај на 
потреба на непосредно извршуење на меѓународ-
ните обвези на Федеративната Народна Република 
Југославија спрема Меѓународната организација ка 
мирот или некоја СОЈУ значка земја; 

16) поставуе и разрешуе по предлог на Претсе-
дателот на Владата ФНРЈ поедини членови на Вла-
дата во време м е ѓ у два заседанија на Народната 
скупштина, со дополнителна потврда на Народната 
скупштина; 

17) одредуе заменици на членовите на Владата 
ФНРЈ по предлог на Претседателот на Владата; 

18) по предлог на Претседателот на Владата 
ФНРЈ пеењава, соединуе и укинуе постоекји ми. 
нистерства и комитети1 во време мегју заседанијата 
на Народната скупштина ФНРЈ и со нејзина допол-
нителна потврда; 

19) м е ѓ у две заседанија на Народната скуп-
штина ФНРЈ ги врши правата на Народната скуп-
штина во поглед на одговорноста и: полагањето 
сметка на Владата ФНРЈ за нејзината работа; 

20) проглаеуе по предлог на Владата ФНРЈ прет-
пријатија и установи од републиканско значење за 
претпријатија и установи од општодржавно зна-
чење; 

21) распишуе народен референдум во праша-
њата од надлежноста на Федер а тажната Народна Ре-
публика Југославија на основа одлуката на Народ-
ната скупштина ФНРЈ или по предлог на Владата 
ФНРЈ; 

22) издава укази за прашањата и мерките за 
кои ке го овласти Народната скупштина ФНРЈ, а 
кои што не се во надлежност на Владата ФНРЈ; 

23) ш врши сите други работи кои што се со 
други закони ставени во негова надлежност. 

Член 5 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ се 

избира за време за кое што е избрана Народната 
скупштина ФНРЈ. 

Во случај на распуштање на Народната скуп-*, 
штабна Президиумот ја врши должноста до изборот 
на нов Президиум. 

Член 6 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ и 

одговара за својата работа на Народната скупштину 
Народната скупштина ФНРЈ може да го од»ов4 
Президиумот и да избере нов, како « да ги разреши 
од должноста поедини членови на Президиумот и 
да избере нови « пред истекот на времето за кое 
ш № се избрани. 
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Член 7 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ 

може функциите од членот 4 на овој закон да ги 
пренесе на Претседателството на Президиумот, освен 
функциите од точките 3, 4, 5, 6, 16, 19, 21 и 22 на 
истиот член. 

Член 8 
Во работите од својата надлежност Президи-

умот издава укази, напатствија и решења. 
Указите и напатствијата на Преакдиумот 1 и 

пот пинту е претседателот и секретарот. 

Член 9 
Президиумот за вршењето поедини работи од 

својата надлежност може да образу е свои одделена 
« одбори составени или раководени од членовите 
на Президиумот. 

Член 10 
Внатрешното устројство на П р е з и д и у м ^ се од-

редуе со правилник к о ј што го препишу е Прези-
диум от. 

Член 11 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по обја-

ву ењето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија", 

У. бр. 364 
18 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перу ничии, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

414. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот Президи-
умот на Народната скупштина ФНРЈ по прогласуе 
Законот за Југословенскиот Црвен крст, ко ј што 
го донеле Сојузното векје и Векјето на народите 
на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЦРВЕН КРСТ 

Член 1 
Југословенскиот Црвен крст, како хумана уста-

нова од општа корист, стои под заштита на држа-
вата. 

Организацијата и делокругот на Црвениот крст 
се проаегнуе »а целото подрачје н,а Федеративната 
Народна Република Југославија. 

Член 2 
Југословенскиот Црвен крст е овластен сам или 

во с о р а б о т у в а л а со државните органи и народните 
/организации во земјата: 

а) за време на мир 
1) Да укажу е прва помошт на народот во случај 

0а елементарни несреќи'; 
2) да работи на чување и подигнуењ$ народното 

здравје и особено да участвуе во борбата Имотна 
Ѕгшдемичните и ендемичните болести'; 

3) де ги докажу* жртвите од војната И од ш • 

б) за време на војна 
1) Да го потпо.можуе санитетот на оружена га 

си'ла, како негов помошен орган, при евакуација, 
транспортуење, гледање и лекуење болесниците и 
рамениците, како и заробените рањеници и болните 
непријателски воени лица; 

2) да поможуе и активно содејствуе во органи-
зацијата и изводуењето на санитетската заштита на 
населението; 

3) да посредуе околу добивањето и поделбата 
на помошта; 

4) да посредуе во општење™ на заробеници 
и интернирани лица со надворешниот свет, како 
и околу х о с п и т а л и з а ц и ј а и репатр&рањето на 
болните и ранетите непријателски лица. 

Во цел на извршуење своите задачи и взаемната 
соработувачка како во мир, така и во војна, Југо« 
гословенскиот Црвен крст ке одржуе врски со 
меѓународните органи на Црвениот крст и со дру-
штвата на Црвен крст на поедини држави. 

Поблиски одредби за задачите во мир и во 
војна ке се донесат во правилата на Југословен-
скиот Црвен крст. 

Член 3 
Во случај на војна Југословенскиот Црвен крст 

постану е помошен орган на воениот санитет. 
Владата ФНРЈ ке донесе посебни прописи за 

работата на Југословенскиот Црвен крст во војна, 
водејкји сметка за задачите и меѓународните пра-
вила за работата на Црвениот крст в|) време на 
војна. 

Член 4 
За време војна Југословенскиот Црвен крст е 

претставник на приватна помошт за лекуење рање-
ници и болни, како е* за помагање жртвите од војна. 

Член 5 
Државните органи и службените лица на ФНРЈ 

во земјата и пространство се должни да укажуат 
помошт на Југословенскиот Црвен крст во извршу-
ење неговите задачи, 

Член 6 
Знакот на Југословенскиот Црвен крст е црвен 

крст составен од пет еднакви квадрати на бело 
поле. 

Југословенскиот Црвен крст и неговите органи 
имаат исклучиво право на истакнуење својот знак, 
доколку со посебно овластуење не би било дадено 
право на служење со ово ј или со слични знаци1 и 
други надлештва, установи, претпријатија или лица. 

За прекршуење одредбите од предниот став 
извршителот ке се казни во корист на Југословен-
скиот Црвен крст парично до 2.000 динари, доколку 
не е во прашање какво кривично дело. Казната ја 
изречуе надлежниот околиски односно градски на-
роден одбор. 

Член 7 
Државните контролни органи имаат право да 

вршат контрола над работењето на Југословенскиот 
Црвен крст. 

Член 8 
Организацијата и работата на Југословенскиот. 

Црвен крст ке се пропише со неговите правела. 
Министерството на надворешните работи »и 

Министерството на народната одбрана, комитетите 
за заштита народното здравје , за социјалната грижа 
и за школата и науката делегираат во Средиш-
нашт одбор на Југословенскиот Црвен крст по еден 
с в о ј претставник. 

Во главните одбори на Југословенскиот Црвен 
крст »о народните републики, министерството на 
Народното здравче, министерството на прооветата 
и министерството на социалната грижа на народната 

делегираат по еден свој претставник. 
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Член 9 
За да би можел што поуспешно да ги врши 

своите задачи Југословенскиот Црвен крст: 
1) не подлежу« на плакјање на никакви јавни 

давачки на приходот од СВОЈОТ движен и недвижен 
имот; 

2) се осл ободу е од плак јање такси на прет-
ставки и поднесци до државните надлештва, како 
и од давачки на приредби (предавања, забави, 
претстави, концерти и ел.), ако приходите од овие 
се наменети во негови цели; 

3) се ослободуе од плакјање преносна дополн-
е а такса на недвижните */моти; 

4) се ослободуе од данокот на промет на нак-
надите кои што ги прима за услуги направени на 
други со вршење поставените му задачи; 

5) не подлежуе на плакјање царини, лучки 
пристојби и други јавни давачки за материал кој 
што се набавуе во негови цели или се добева 
»бесплатно од иностранство, или кои што во цел 
на помошт ги пракја во иностранство; 

6) се ослободуе од плак јање такси за телеграф-
ски соопштена за сите сорти на поштенски 
испратки, кои што ги упатуе за време војна и мо-
билизација; 

7) ужива повластици за службени патуења и 
пренос стока со државни превозни средства според 
постоекјите прописи. 

Член 10 
На улазниците за сите биоскопски претстави 

во сите биоскопи се наплатуе во корист на Југосло-
венскиот Црвен крст по 0,50 динари. 

Член И 
За време годишната „Недела на Црвениот крст" 

се наплатуе во корист на Југословенскиот Црвен 
крст на сите државни превозни средства за возење 
надвор од локалните соопштенија по еден динар 
за секоја карта до 100 динари, и ксто толку за 
секоја понатамошна започната стотина, а на сите 
писма, дописници, телеграми и други поштенска 
испратки по 0,50 динари, сем испративте кои што 
ги упатуат државните установи и самиот Југосло-
венски Црвен крст. 

Член 12 
Овој закон влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија", 

У. бр. 357 
17 јули 19-16 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др. Иван Рибар, е. р. 

415. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот Превиди-
умот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласу е 
Законот за општо помилуење Бините од Уредбите 
з,а откуп Пс еделските производи, к о ј што го до-
неле Сојузното векје и Векјето на народите на На-
родната скупштина ФНРЈ, а ко ј гласи: 

З А К О Н 
ЗА ОПШТО ПОМИЛУЕЊЕ БИНИТЕ ОД УРЕДБИТЕ 

ЗА ОТКУП ПОЛЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во цел на правилно извршуење новата државна 

политика за откуп вишков,ите на поледелските про-

изводи и заради развиваше друштвена дисциплина 
и грагјанска ^амо^*. -р^л Јодуачите на поле-
делските производи се дава општо п о м и р е њ е : 

на лицата кои што ги прекршиле прописите на 
Уредбата за откуп и промет на лебните жита од 6 
август 1945 година; 

на лицата кои што ги прекршиле прописите на 
Уредбата за откуп волната од 4 м а ј 1945 година; и 

на лицата кои што ги прекршиле прописите на 
Уредбата за откуп и промет на уљано семе од берба 
1945 од 24 ноември 1945 година. 

Член 2 
Лицата кои што ги прекршиле прописите на 

Уредбите од членот 1 на овој закон се о с л о б о д а т 
од понатамошно издржуење на казната. 

Неизвршените казни или неизвршениот дел на 
изречените казни нем,а да се изврши. 

Се запира секоја покрената кривична постапка 
и векје не може да се покренуе нова кривична по-
стапка по Бините обватени со ова пожмуење . 

Член 3 
Помилуењето нема да се тр имену е на лица кои 

што ги прекршиле прописите на Уредбите од чл. 1 
на овој закон на тој начс/н, што злонамерно ги уни-
штиле производите кои што биле предмет на откуп. 

Член 4 
Конфискуениот имот ке се врати на осудените 

лица освен во случај на поголема друштвена опа-
сност од нивната вв-хна, при кое што особено ке се 
земе во оглед вредноста на непредвидените вишкови, 
имотната и фамилијарната состојба на осуденото 
лице. 

Член 5 

Месно надлежните околиски судов«*/ се должни 
по секоја вина од Уредбите од чл. 1 на овој закон 
да донесат решење со кое што ке го применуат 
помилуењето на сите лица обванати со овој закон. 

Член 6 
Лицата кои што сметаат да се обванаиа со ове 

помилуење, а она не ке бидз применето на нив, 
можат да се обратат на месно надлежниот околиски 
суд и да барат судот да донесе решење во смисла 
членот 2 на овој закон. Овие лица истовремено мо-
жат да барат конфискуениот имот да им се врати. 

Пропив решението на околискиот суд може да 
се изјави жалба на окружниот суд ,во срок од 15 
дена по приемот на решението од околискиот суд. 

Член 7 
Министерот на правосудието ФНРЈ ке издава 

напатствија за примена на овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна!^ На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 358 
17 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Ф е д е р а л н а т а Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е. р. др. Иван Рибар, е. р. 
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416. 
У К А З 

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот 
Президиумот на Народната скупштина Ф Н Р Ј го 
прогласуе Законот з а потврда и измени и дополну-
ења на Законот з а кривичните дела против народот 
и државата од 15 август 1945 година, ко ј што на 
основа овластиењето од член 136 Уставот го доне-
ле законодавните одбори на Сојузното век је и 
Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, 
а ко ј гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА 
ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНИТЕ ДЕЛА ПРОТИВ НА-
РОДОТ И ДРЖАВАТА ОД 15 АВГУСТ 1945 ГОДИНА 

Законот за кривичните дела против народот и 
државата од 15 август 1945 година се потврдуе со 
измените и дополнуењата, наведени во ово ј закон, 
така да неговиот изменет и пречистен текст гласи: 

^ ^ к о и - — , 
за кривични дела против народот и државата 

• Чле# 1 
Д о донесуењето и в л е ч е њ е т о во сила на кри-

вичниот закон кривичните дела против народот и 
државата ке се судат и казнуат по ово ј закон. 

Член 2 
" ' Како кривично дело против народот и државата 

( е смета секоја работа со која што се оди на тоа 
»преку насиље да се обори и угрози постоењето 
државно уредуење -на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија , или да се угрози нејзината 
надворешна сигурност или основните демократски, 
политички, национални и економски придобивки на 
ослободителната војн^: федерагивното уредуење на 
државата , рамноправност и братството на југосло-
венските народи и народната власт. 

Како кривично дело по ово ј закон се смета, 
под услов на взаемност, и секоја работа од прет-

, ходниот став која што е управена против сигурноста 
на другите д р ж а в и со кои што Федеративната Народ-

, на Република Југославија има договор за сојуз, 
пријателство и соработувачка . 

Член 3 
Како учинител на кривично дело од чл. 2 на 

овој закон ке се смета особено: 
1) ко ј ке превземе каква работа ко ја што оди 

на тоа со сила да се отврлат врховните органи на 
државната власт и управа на Федер а нивна та, На-
родна Република Југославија и на поедините на-
родни републики, автономни покраини и области 
или локалните органи на државната власт; 

2) ко ј ке изврши дела со кои што нанесуе штета 
на воената снага, одбранбената способност или еко-
номската мок ј на д р ж а в а т а или се угрозуе не ј зи -
ната независност или неповредливост на нејзината 
.територија; 

3) к о ј ке изврши во јни злочин, т.е. к о ј во време 
во јна или непријателска окупација работи како по^ 
кретао, организатор , наредОодавач, помагач или не-
посреден извршител на убиства, осудуење на смрт* 

казни и на нивното извршуење, апсење, мачење, 
Лриаилно, иселуење или одведуење во концентра-
ф и о н и лагер«, во интернација и на присилна работа 
васелението на Југославија; кој врши намерно из-
гладауењв на населението, присилно однародиење , 
присилна мобилизација, одведуење во проституција, 
силуете, присилно преведуење во друга вера; кој 
в о д 'исти услови врши! Л0Т&1ЖДО.Њ& кои што ги гдоааг 

за резултат во оваа точка наведените мерки иа те-
рор и присилуење или к о ј под исти опстојателства 
нар еду е или врши палежи, уни штуења или пљачка 
на јавниот или приватниот имот; к о ј ке постане 
функционер на терористички апарат и полициски 
формации на непријателот или службеник на него-
вите затвори, концентрационитг или работните ла-
г е р у или нечовечно постапуе со југословенските др* 
жав јани и воените пленити, или ко ј ке изврши не-
кое друго дело кое што лретставуе војни злочин; 

4) кој во време на војна организира или врбуе 
ДРУГИ да влезат или сам влегуе во наоружени во ј -
нички или полициски формации составени од ју-
гословенски државјани во цел на помагање непри-
јателот или заедничката борба со нив против сво-
јата татковина-, или во тла цел ке прими од непри-
јателот или од друга странска сила оружје, или се 
покоруе на нивните наредби. 

5) ко ј во вре^/е на војна која што се води про-
тив Федеративната Народна Република Југославија 
или не јзините сојузници ке прими служба во не-
пријателската војска или други непријателски ору* 
жени формации, или у част ву е во војната како борец 
против својата Татковина или нејзините сојузници, 
или било со што ја по1мага странската држава која 
што се .нав ог ја во воЈна со Федеративната Народна 
Република Југославија ; 

6) ко ј во време на војна или непријателска оку-
пација влегуе во политичка с о р а б о т у в а л а со не-
пријателот, или ке се стави во негова служба и го 
помага во апроведуење реквизиција . земање храна 
и други добра или во спроведуење било какви при-
силни мерки спрема населението на Федеративната 
Народна Република Југославија ; 

7) ко ј организира оружена побуна или участвуе 
во неа или организира или помага да сг организират 
оружени банди или нивното п р е ф р л а њ е на терито-
ријата во цел на вршење дела. од чл. 2 на ово ј 
закон, или ко ј стапи во група организирана или нао-
ружена за вршење на такви ДЈЛа; 

8) ко ј во земјата или вон од неа организира 
у д р у ж е њ е кое што и л а за цел вршење злочини од 
чл. 2 на овој закон или у д р у ж е њ е со фашистички 
цели -против уставниот поредок во Федеративната 
Народна Република Југославија или ко ј ке постане 
член на такво у д р у ж е њ е ити го помага на било ко ј 
начин; 

9) држав јанин на Ф Н Р Ј к о ј што ја потстакнуе 
било која странска д р ж а в а на војна против својата 
Татковина или на оружена интервенција, на еко-
номска војна, на запленуење имотот на Федератив* 
ната Народна Република Југославија или не јзините 
држав јани , на прекинуење дипломатските односи, 
или на раскину ење мег ју народните договори со неа* 
или на мешање во нејзините внатрешни работи; 

10) ко ј врши шпијунажа, т. е. ко ј подаци и доку-
менти кои што по својата содржина .претставуат 
особено чувана воена или друга државна та јна ги 
предаде на странска д р ж а в а или на било која ор-
ганизација , у д р у ж е њ е или да било кое непознато 
лице, или ко ј во цел овие да ги предаде таквите 
подаци ги краде или собира; 

11) ко ј во време на војна превземе некаква ра-
бота со ко ј а што се оди на тоа да одбранбените 
об јекти или п о л о ж а ј или било какви средства за во» 
д е њ е во јна или други војни потреби до јдат во раце-
те на непријателот, да се уништат лли да се учинат 
неупотребливи или да се поремети нивната намена, 
да Југословенската армија или војските на сојуз-
ничките земји или поедини војници му паднат на 
непријателот во раце или воените претпријати ја или 
воените мерки да бидат смекјавани или доведени во 
опасност; 

12) кој го лиши од животот воено лице или 
Претставник или службеник на државните органи 
при или по повод вршењето на неговата службена 
должност или такви исти лица на со јузничките или 
пријателските држави; 
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13) кој во цел наведен во чл. 2 на овој закон со 
урнуење, палеж или други средства ги разори или 
оштети соошптителните постројки или други јавни 
фрскн, водовод, јавни складишта и воопшто јавен 
ќмот; 

14) кој ги помага на било кој начин лицата, 
кои што се одметнале од власта, наоружените бан-
ди или слични организации или нивните активни 
.членови, и им дава склониште, им доставу е, крие 
или превози оружје, храна, материал, пари и друго, 
вш служи за одржуење врска и чини друга услуги, 
или им омекшава на државните органи во нивното 
откривање и фак јање. 

Члан 4 
Делата од чл. 3 на овој закон, освен делата од 

точ. 14, ке се казнат со лишуење од слобода со 
присилна работа најмалку 3 години, со конфискација 
на имотот и губење на политичките и поедини гра-
ѓ а н с к и права, а при постоење на особено отежи, 
телни опстојателства со смртна казна. 

За оние дела од членот 3 на овој закон кој што 
се извршени за време војна или војна опасност, 
освен делата од точ. 14, казната лишуење од сло-
бода со присилна работа не може да биде помала 
од 5 години. 

Со казни пропишани со претходните ставови ке 
се казнат и другите дела од чл. 2 на овој закон, до-
колку за поедини од тие дела со овој закон не е 
пропишана некоја друга казна. 

Делата од чл. 3 точ. 14 на овој закон ке се ка-
знат со мИшуење од слобода со присилна работа нај-
малку една година, а ако се извршени за време 
војна или војна опасност таа казна не може да 
биде помала од 3 години. 

Сите дела од чл. 2 на овој закон Повлечуат 
притвор. Не повлечуат притвор делата од чл. 8 
Ставот 1 и членот 9 став 4 последната реченица на 
двој закон. 

Член 5 
Ако учииителот на кривичното дело од чл. 2 на 

рвој закон побегнал о д земјата со непријателот или 
»о иностранство работи на оств ару ©њего на истите 
кривични дела, ке се к а ш и и покра ј казната про-
писана во чл. 4 на овој закон, со губиток на др-
жавјанство. 

Член 6 
Членовите и помагачите на организациите 

образу ени во цел на вршење злочини од чл. 2 на 
јрвој закон ке се казнат црн постоење на олеснител-
ни опстојателства со лишуење од слобода со присил-
на работа најмалку 6 месеци. 

Члан на организација од точ. 7 и 8 чл. 3 на 
ово ј закон к о ј што своеволно ке се предаде на вла-
стите или ке ја открие организацијата и соопшти 
з а неа важни факти пред но што тој или органи* 
ѕацијата ке изврши некое дело казниво по овој за-
веан, кг се ослободи од кривичната одговорност. Во 
'случај да е делото извршено ке се казни со најни-
ска к а ш а предвидена за тоа дело. 

Член 7 
За тешка телесна повреда лицата наведени во 

точ. 12 чл. 3 на овој закон извршени при опстоја-
телства предвидени за дело убиство, извршителот 
ке се казни со лишуење од слобода со присилна 
работа. 

Член 8 
Лице кое што знаело за припрема или за извр-

шувале некое 'кривично дело од чл. 2 на овој закон, 
а за тоа не ги известело државните органи ке се 
#азни со присилна работа без лишуење од слобода 
најмалку година дена. 

Воено лице* кое Што знаело за п р е з е м а њ е т о 
извршуењето делото на издаја или шпијунажа 

(чл. 3 точ. 1, 2 и 10), а за тоа не ги известило др-

жавните органи ке се казни со лишуење о д слобо-
да со присилна работа најмалку две години. 

Член 9 
Пропаганда или агитација која што содржи по* 

вкимуење на насилно оборуење еа постоењето др-
жавно уредуење ке се к а ш и со лишуење од слобода 
со присилна работа најмалку година дена. 

Ако е делото извршено преку (печатот или р а , 
дното, тоа ке се земе како отежително опстојател* 
ство. 

Ако работите од ст. 1 и 2 на овој член предизви-
куат потешки последици или ке се извршат за вре-
ме војна или во места под воена управа ке се казнат 
опрема чл. 4 ст. 1 односно ст. 2 на овој закон. 

Сопствениците на штампари ите односно за 
штампаријата одговорни лица, кои што ке от-
штампаат списанија или ствари кои содржат пропан 
ганда или агитација во цел наведен во ставот 1 на 
овој член ке се казнат со лишуење од слобода, а во 
случај да е делото извршено од нехат со парична 
казна. 

Член 10 
Лицата кои што за време војна стопански сора-

ботуат со непријателот односно окупаторот, т. е. кои 
што своите индустриски, трговски, транспортни или 
стават на располагање на непријателот за цели на 
производството односно сами произведу ат предмет' : 
кои што ја о јакну ат економската сила и војникот по-
тенциал на непријателот, или нивната с о р а б о т н и ч -
ка со непријателот содржи особено тешки видови на 
експлоатација и притисок на работниците со по-
мошт на окупаторските власти, ке се казни со ли-
шуење од слобода со присилна работа од 10 години 
и со конфискација на имотот. 

Ако претпријатието му пр ип ар ја на правно ли-
це, ке се изрече казна за конфискација на неговиот 
имот, а уедно по претходниот став ке се казнат, 
покрај извршителот, и членовите на управните ор-
гани на правното лице или негов »ите полномошници 
или службеници кои што улравуат со неговото ра-
ботење, доколку не ке докажат оти е делото на-
правено и покрај нивното противење или без нив-
ното знаење или дополнително одобруење. 

Со казна од сг. 1 на овој член ке се казни и 
оној член на надзорниот орган од правното лице 
кој што участвуел во донесуењето одлуката од која 
што преизлегуе стопанска с о р а б о т у в а н а со непри-
јателот. 

Член И 
Предавање или кражба или збирање економски 

подаци кои што по својата содржина не претставу ат 
особено чувана тајна, ама п о изричната забрана по 
законот или по наредуењето на раководните сто-
пански органи не подлежу ат на објавуење, во цел 
на предавачка со награда или без награда на 
странски држави, на непријателски иле? фашистички 
организации или на непозвани лица, ке се казни со 
лишуење од слобода од 3 месеци до 3 години. 

Член 12 
Покушај на делата предвидени со овој закон ке 

се казни како и извршеното кривично дело. 
За кривични дела од ово ј закон може, и каде 

не е особено предвидело, да се изречат со главната 
к а ш а и други споредел1 казни по Законот за вр-
стите на каши . 

Член 13 
(Кривичните дела од овој закон ги судат во 

дренот степен окружните судови, освен во случаи* 
те за кои што на основа на посебни прописи се на-
длежни воените судов«. 

Во особено важни случаеви ке судат во прв и 
последен стспвш кривични* дела од чл. 2 ва овој 
заков врховните судови на народните републики по 
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предлог н а јавниот обвинител на републиката ; ако 
е такво дело од општо д р ж а в н о значење, ке суди 
Врховниот суд Ф Н Р Ј по предлог на Јавниот обви-
нител ФНРЈ, односно Врховниот суд на Југосло-
венската армија по предлог на воениот обвинител 
на Југословенската армија. 

Член 14 
Преслушењето на осамничениот во п р и з е м н а -

та поставка и присуството на обвинетиот на гла®« 
ниот претрес заради кривични дела по ово ј закон 
е обвезно, освен кога обвинетиот се крие или по-
бегнал од земјата »или во иностранство работи на 
остваруење кривични дела од овој закон. 

Претрес без присаство на обвинетиот може да 
се одржи уште и во случај кога обвинетиот ке се 
изгасни оти на тоа пристануе. 

На отсатниот осамниченик ке му се постави 
бранител уште во припремната постапка. 

Член 15 
На пресудите од судовите од прв степен, освен 

случаеви од ставот 2 член 13 на овој закон, има 
место на жалба во срок од 8 дена до судот на по-
високиот степен, чијата одлука е правосилна. 

Член 16 
Кривичните дела по ово ј закон и извршуењето 

на пресудите по тие дела не застаруат. 

Член 17 
Постапката за делата од ово ј закон е хитна. 

Член 18 
Кривичните дела предвидени со овој закон кои 

што се извршени пред неговото стапуење во сила, 
а по кои што уште не е изречена правосилна пре-
суда, ке се казнат по ово ј закон ако се неговите 
одредби поблаги од пораните. 

Судовите к а ј кои што се во постапка предмети 
по дела од овој закон, а за кри што не се по нив 
надлежни, ке ги истапат таквите предмети на по . 
натамошна постапка на судовите надлежни по ово ј 
закон ако до неговото стапуење во сила не се изре-
чени првостепени пресуди. 

Член 19 
Овој закон влегуе во сила со денот на објавува 

њето во „Службениот лист на Федеративната Н а . 
родна Република Југославија" . 

У. бр. 356 
16 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Ф е д е р а т и в н а Народна Република Југославија 

Секретар, 
Миле Перуничич, е. р. 

Претседател, 
др. Иван Рибар, е. р. 

417. 
На основа членот 74 точка 16, Уставот Прези-

диумот на Народната скупштина ФНРЈ, по предлед 
на Владата ФНРЈ , издава 

У К А 3 
З А ОДРЕ Д У Е Њ Е ПРЕТПРИЈАТИЈА О Д 

ОПШТОДРЖАВНО * ЗНАЧЕЊЕ 

I 
На основа членот 74 точка 16 Уставот ФНРЈ, в 

со цел з а создавање база »а стопанството о д општо-
државно значење, кое што е главен потпирач в-о 
развитокот ед стопанството иа Федеративиата На-

родна Република Југославија и извор на нејзината 
снага, ги одредуеме за претпријатија од општодр-
жавно значење претпријатијата наведени во прилб* 
жениот список. 

II 
Владата ФНРЈ ке одреди согласно на чл. 88 

Уставот, кои нејзини министерства, комитети или 
Други установи непосредно ке управуат со држав-
ните. претпријатија , односно ке вршат на со закон 
основаните права спрема другите претпријатија од 
огтштодржавно значење. 

III 
Сојузните органи па државната управа ке ги 

предадат в о надлежност на државните органи во 
народните републики кои што ке ги одреди, пс 
предлог на владата на републиката, президиумот на 
народната скупштина на републиката , сите претпри-
јати ја на кои што досега непосредно управуеле од-
носно вршеле на закон основани права а кои што 
не се со овој указ одредени за претпријатија од 
општодржавно значење. 

IV 
Доколку поедини претпријати ја од ово ј список 

изгубат општодржавно значење, во изменетите 
услови Владата Ф Н Р Ј може да ги предаде во на-
длежност на државните органи во народната р е п у -
блика, кои ке ги одреди президиу\ :от на народната 
скупштина на народната република во ко ја што е* 
наог ј а претпријатието, а по предлог на владата од 
таа народна република . 

За оимнуење на овие претпри јати ја од списокот 
на претпријати јата од општодржавно значење Вла-
дата Ф Н Р Ј ке го обавести Президиумот на Народ* 
ната скупштина ФНРЈ. 

У. бр. 367 
19 јули 1Ѕ46 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, 
Миле Перуничич, е. р 

Претседател, 

др. Иван Рибар. е. р. 

ПРИЛОГ КОН УКАЗОТ ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА О Д ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ 

ОД ТОЧКАТА I: 
Список на претпријатија од општодржавно значење 

1) Народна банка ФНРЈ, Б е о г р а д Б е о г р а д 
2) Поштанска штедионица — Б е о г р а д Б е о г р а д 
3) Д р ж а в н а хипотекарна банка — 

Б е о г р а д Б е о г р а д 
4) З а д р у ж н а и Пољопривредна банка 

— Б е о г р а д Б е о г р а д 
5) Индустриска банка Југославије — 

Б е о г р а д Б е о г р а д 
6) Занатска банка — Б е о г р а д Б е о г р а д 
7) Д р ж а в н и завод за осигурање и рео-

сигурање Б е о г р а д 
8) Д р ж а в н а класна лутри ја — Београд Б е о г р а д 
9) Индустрија мотора — Раковица Р а к о в и ц а 

*0) Т о в а р н а леталских делов Марибор-Тезно 
11) „Гвожђа?" — Београд Београд-Раковшца 
12) „ Р о г о ж а р с к и " Б е о г р а д 
113) „Икарус" З е м у н 
114) „ З м а ј " Земун 
,15) „Утва" Панчев«*' 
16) „Микрон" Б е о г р а д 
17) „Телеоптик" ^ Земун 
18) „Нестор" Б е о г р а д 
19) Творница вагона, стројева и мо-

стова Славонски Б р о д 
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20) „Јасеница" Смедеревска Паланка 
21) „Крушевац" Крушевац 
22) Сплошна ставбена дружба Марибор 
23 „Титан' Калник 
24) „Јелшинград" Бања Лука 
25) Творница алатних стројева Загреб 
26) „Јастребац' ' Ниш 
27) Државна љеваоница жељеза и тем-

пера Велика Кикинда 
28) Осјечка љеваоница жељеза и твор. 

стројева Ос јек 
29) Товарна вериг Леоце 
30) Жељезо ливарна „Мута" Мута 
31) Штајерска жељезо индустриска дружба Зрече 
32) „Вистад" Ваљево 
33) Војвођанска ливница Нови Сад 
34) Фабрика пољопривредних машина 

„Слон" Лесковац 
35) А. Фабер и син Загреб 
36) „Југоалат" Нови Сад 
37) „Гођевац" Београд 
38) Кајетан Ахачич — Тржич Тржич 
39) „Зорка" хемијска индустрија а. д. Београд 
АО) „Жупа" хемијска индустрија а. Д. Крушевац 
41) Товарна кемичних издаков а. д. Цеље 
42) Товарна за душиќ д. д. Руше 
43) Југословенска солвеј творница а. Д. 

Београд — (Лукавац) 
44) „Ла Далматике ' Дуги Рат 
45) Босанско д. д. за електрику Ја јце 
46) Здружене папирнице Вевче, Горичане 

ин Медводе Горичане 
47) Товарна за папир ин лепенко Бонач 

и син Количево 
48) Здружене намирнице Вевче, Горичане 

ин Медводе д. д. погон Вевче 
49) Слаткогорска товар, лепенке ин 

папирна д. з. о. з. Слатки Врх 
50) Брат је Пјатник товарна на документни 

ин картни папир Радече 
51) Смит и Менде творница папира Д. д. Сушак 
52) Загребачка дионичка творница папира Загреб 
53) Фабрика хартије М. Вана а. д. Београд 
54) Фабрика хартије а. д. Чачак 
55) „Умка" фабрика хартије и лепенке Умка 
56) Цершачка товарна лесних снови ин 

лепенке Цержак 
57) А. Пергер, товарна лепенке ин 

лесовине Мислиње 
58) Товарна лепенке ин лесовине Преваље 
59) Д. Погачник товарна лепенке ин 

лесовине Брезно над Марибором 
60) Целулоза д. з. о. з. Видем 
61) Југосл. целулоза, држав. предузеће Сарајево 
62) Товарна лепенке С. Молине Тржич 
63) Прва механичка творница стакла за 

прозоре а. Д. Панчево 
64) Здружене стакларне — Храстник Храстник 

и Св. Криж 
65) Српска фабрика стакла • Параћин 
66) Сједињене творнице стакла Д. д. Стража 
67) „Кроација" творница цемента 

Подсусед — Загреб 
68) „Сплит" д. д. за цемент Сплит — Мајдан 
69) „Адрија" д. д. за цемент Сплит — Св, Кајо 
70 „Далмација" творница цемента 

Сплит — Каштел — Сућурац 
71) „Лавокат" творница цемента Омиш — Равнице 
72) Палавершић, творница цемента 

Омиш — Равнице 
73) Држ. фабрика цемента „Шар" Шар 
74) Хојер а. д. за производњу еластичног 

бетона Загреб — Реметинец 
75) Беочинска фабрика цемента а. д. Беочин 
76) Раљска фабрика цемента а. д. Раља 
77) Француско-српска индустрија цемента 

и угља д, д. Поповац 

78) Творница цемента „Ливно" Ливно 
79) Шумско индустриско а. д. Белишће , 
80) Нашичка творница танина и паропила 

Д. д. Сушине — Ђурђиновац 
81) Творница танина д д. Горичане, п. Медведе , 
82) Творница танина Сисак 
83) Творница шибица „Драва" Осјек 
84) Творница танина Мајшперг4 . 
85) Дестилација дрва Теслић' 
86) Творница танина Севница 
87) Творница шибица Долац 
88) Државна фабрика шећера, шпиритуса 

и квасца на Чукарици Београд 
89) „Сладорана" д. д. Загреб 
90) Прво хрватско-славонско за инду. 

стрију шећера д. д. . Осјек 
91) Фабрика шећера Стари Сивац 
92) Творница шпиритуса „Арко" Загреб 
93) Творница шпиритуса Савски Мароф 
94) Делнишка дружба пивоварна „У-

нион1< Љ у б љ а н а 
95) Српско-ческа фабрика шећера и ра-

финерија а. д. Ћуприја 
96) „Бачка' ' фабрика шећера а. д. Нови Врбас 
97) „Црвенка" фабрика шећера и шпи-

туса Црвенка 
98) Великобечкеречка фабрика шећера Петровград 
99) А. д. за прераду кукуруза Београд 

100) Звезда а. д. Београд 
101) Босанска пољопривредна индустрија Д.Д. Брчко 
102) Фабрика шпиритуса Крека 
103) Државна фабрика уља „Домаћа" Нови Врбас 
104) Државна фабрика уља „Мерима" Крушевац 
105) Државна фабрика уља В<елес 
106) Прва хрватска творница уља Загреб 
107) Фабрика уља „Београд" Петровград 
108) Фабрика уља „Војводина" Но<ви Врбас 
109) Народно винарство и подрумарство Земун 
ИО) В. Арко — индустриско предузеће Загреб 
111) Творница ликера Лукоардо и Влахов Задар 
112) Орниг Пту ј 
ИЗ) Државна фабрика свиле Нови Сад -
114) Државна фабрика свиле Нови Кнежевац 
115) Државна фабрика свиле Панчево 
116) Државна фулатура Ђевђелија 
117) Бомбажна предилница ин ткалница 

Е. Гланз^ан ин Антон Гаснер Тржич 
118) „Нитекс" текстилна индустр. дружба 

з. о. Зо Краљ 
119) Ј. Хутер и друг Марибор , 
120) Мариборска текстилна творница 

„Мава" д. з. о. з. Марибор 
121) Југослоеенске творнице текстила, 

предионица Литија 
122) Југословенска творнице текстила, 

ткаеница Преболт 
123) Домаћа творница предења и ткања 

памука д. д. Дуга Реса 
124) Текстилна индустрија д. д. „Тивар" Вараждин 
125) Државно предузеће за прераду вуне Параћин 
126) Фабрика вунених тканина Лазар 

Теокаревић Вучје-Лесковац 
127) Фабрика вунених тканина Јовановић 

и Поповић Грделица—Лесковац 
128) Творница гумених производа Краљ 
129) Творница гумених производа „Балкан" Ниш 
130) Творница гумених производа „Тигар" Пирот 
131) Творница гумених производа 

„Морава" Лесковац 
132) Творница гумених производа „Рекорд" Београд 
133) Творница гумених производа „Рис" Загреб 
134) Творница гумених производа „Вулкан" Земун: 
135) „Аутохем" радионица лепка Земун 
136) Југословенска творница гуме и 

обуће „Бата" а. д. Борово 
137) Творница гуме обуће „Пролетер" Београд 
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138) 
139) 
140) 
141) 
142) 
143) 
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176) 
177) 
178) 
179) 
180) 
181) 
182) 
183) 
184) 
185) 
186) 
187) 
Ј88) 
189) 

/190) 
191) 
192) 
193) 

195) 

196) 
1197) 

198) 
199) 

Творница кожа Ф. Бошњак 
Творница кожа Е. Лаури* 
„Индус" ' 
Кнафдич, творница кожа 
Творница С. Калин 
Карловачка индустрија кожа (Кик) 
погон 1, 2, 3 и 4 
Осјечке фабрика кожа д. д. 
„Кожа" а. д. 
Фабрика обуће „Пеко" 
„Кутрилин" творница уља и масноћа 
Електрична предузећа Србије (ЕПС) 
д р у ж и н о м за Војводину 
Електрично предузеће Хрватске (ЕЛПОХ) 

Загреб 
Државне електрарне Словеније (ДЕС) 
Електрично предузеће Босне и Херцеговина 
(ЕЛЕКТРОБИХ ) 

„Снага и светлост" а. д. 
Дионичарско друштво за електрична 
прометна и индустријска предузећа 
Електрарна Фала д. д. 
Електро индустрија Хрватске (ЕЛИХ) 
Домаћа индустрија сијалица (ДИС) 
Електр01-индустријоко предузеће Србије 
СЕ ЛИПС) Београд 
Електро-техничко друштво (ЕЛАД) Београд 
Новосадска фабрика кабела (НОВКАБЕЛ) 

Нови Сад 
Творница електричних стројева „Север" 

Суботица 
Фабрика сијалица а. д. „Тесла" Панчево 
Творница електричних жар уља д. д. (ТЕЖ) 

Загреб 
„Искра" товарна електро технико и фино 
механ. Крањ 
Товарна ковин „Цугмајер и Грубер" 

Слов. Бистрица 
„Змај" товарна за галваничке лементе 

Шоштањ 
Слов. Коњице 

Љубљана 
Камник 

Врхника 

Карловац 
Осјек 

Ниш 
Тржич 
Загреб 

са под-
Београд 

Београд 

Земун 
Марибор 

Загреб 
Загреб 

ин електротехнико 
Електротехна 
Творница порцелана и мајолике 
Вршка Чука — рудник угља 
Сењски рудник угља 
Врдник — рудник угља 
Сиколе — рудник угља 
Ресава — рудник угља 
Соко — рудник угља 
Звездан — рупник угља 
Нови Костолац — рудник 
Косово — рудник 
Белење — рудник 
Бреза — рудник 
Ђановић — рудник 
Какањ — рудник 
Зеница — рудник 
Крека — рудник 
Букиње — рудник 
Љуби ја — жељез. руд. 
Вареш — жељез. 
Крањска инд. дружба 
Јакларна — Равне 
Зеница жељезара 
Ваљаоница 
Народна талионица Сисак 
Бор — рудник бакра и топионица Бор 
Цинкарна и метална д. д. Цеље 
За јача — рудник и топионица антимона За јача 
Лиса — рудник и топионица антимона Лиса 
Бујановац — рудник и топионица 
антимона Бујановац 
Мачкатица — рудник молибдена Мачкатица 
Правиште — рудник хромне руде 

Горче Петров 
Стрниште, инд. алуминиума Стрнишћ*—Птуј 
Гојло, ревир нафте Гојло 

руд. и жељезара 

Љубљана 
Љубљана 

Нови Сад 
Прљина 

Сењ, Рудник 
Врдник 
Сиколе 

Жибиље 
Читлук 

Звездан 
Костолац 

Обилићево 
Белење 

Подгора 
Ђановић 

Згошћа 
Зеница 

Тузла 
Букиње 
Љубила 

Вареш 
'Јесенице 
Гуштањ 
Зеница 
Земун 

200) Селница, ревир нафте Селница 
201) П е ч е н и ц а , ревир нафте Пекленица 
202) Долина. ревир нафте Долина 
203) Патишовци, ревир нафте Д. Лендава 
204) Кутина — производња гаса ' Кутина 
205) Олекс Загреб 
206) Мотор Оил Марибор 
207) Голеш, рудник магнез. Липљане 
208) Дреница рудник магнез. Дреница 
209) Врбица, каолин Врбица-Баке 
210) Корлаче, азбест Србија 
211) Солана Крека Крека 
212) Солана Улцињ Улцињ1 

213) Солана Паг Паг, 
•214) Солана Стон Стон 
215) Добра срећа — угаљ Вин*1 

216) Подвис — угаљ Орашац 
Ј217) Благовести — угаљ Виња 
218) Ртањ — угаљ Клино 
219) Тресибаба — угаљ Орашац 
220) Српски Балкан — угаљ Грљан 
221) Алексинац ~ угаљ 'Алексинац 
222) Боговина — угаљ Бољевац 
223) Трбовељска премогокопна дру-

жба Д. д. Љубљана 
224) Сиверић — угаљ Дрниш—Сиверић 
225) Велушић — уг^љ Дрниш—Велушић' 
226) Ширитовци — уге& Дрниш—Шиоитовци 
227) Костолац — угаљ 
228) Кленовник — угаљ 
229) Безимено друштво бакарних р у д . 

ника 
230) Цер-Небојша, рудник ^ангана 
231) Босни ја 
232) Р У Л Н И К ин жељезарне Шторе 
233) Сартид 
234) „Ла Дал\?атинз" (фабрика електрода 

и феролегута) 
235) Трепча Мајне Лтд. 
236) Межица — средњеевропски рудници 

олова 
237) Злетово — Мајне Лтд. 
238) Подрински удружени рудници а. д. 
239) Алатири Мајне Лтд. 
240) Рудник хрома Лојане 
241) Група хромних рудника Језереина 
242) Управа бокситних рудника 
243) Управа босанско-херцеговачких 

ситних рудника 
244) Творница алуминиума Лозовац 
24Ѕ) Југословенско Шел а.д. 
246) Југословенско Стандард Вакум комп, 
247) Шумадија а. д 
248) Венчац — рудник мермера 
249) Страгари — рудник азбеста 
250) Југопетрол 
251) Југо-ауто 
252) Путник а д. 
253) Силос а. д. 
254) Лож авио отпремно предузеће 
255) Дожавно пољопривредно добро 

„Беље<; 

256) Државно пољопривредно добро 
Вуковар 

257) Дожавно .пољопривредно добро 
Црвенка 

258) Државно пољопривредно 
Косанчић 

259) Државно пољопривредно 
Чока л 

260) Државно пољопривредно добро 
Ечка 

261) Државно добро Вршац 
262) Државна савезна ергела Вла-

синац 
263) Државно пољопривредно добро 

Хамзали Хамзали код Струмице 

Костолац 
Кленовник 

Мајдан Пек 
Дворци 

Семизовац 
Шторе 

Смедерево 

Шибеник 
Звечан 

Межица 
Кратово 
Крупањ 
Радуша 

Табановац 
Стрица 
Дрниш 

бок-
Мостар 

Лозовац 
Загреб 
Загреб 
Бођане 
Венчац 

Страгари 
Београд 
Београд 
Београд 
Београд 
Београд 

Кнежевац 

Вуковар 

Црвенка 
добро 

Косанчић—Торжа 
добро 

Чока 

Ечка 
Вршак 

Хан Пијесак 
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264) Државно пољопривредно издавачке 
предузеће „ПИПРЕД" Београд 

265) Државни ветсеруми 
266) Савезно огледно добро за селекцију 

и оплеменување биља Земун 
267) „Хемпро" државно предузеће за про-

мет хемиски^ производим^ ФНРЈ Београд 
268) Јавна и слободна царинска скла-

дишта Сплит 
269) Југодрво, државно предузеће за из-

воз техничког дрвета Београд 
270) „Пољострој" државно предузеће зи 

увоз и извоз пољопривредних 
стројева, оруђа и средстава за по-
љопривредну производњу Нови Сад 

271)" Главно гвожђареко д. д. Београд 
272) Централно прометно а. д. Београд 
273) „Обнова" савезно грађевинско пре-

дузеће Београд 
274) Државни завод за медицинску про-

изводњу в Љубљана 
275) „Плива" државно предузеће за про-

изводњу лекова Загреб 
276) „Бајерсдорф" д. с. о. ј. Загреб 
277) „Југодент" државно предузеће за 

производњу зуболекарских уређаја 
и инструмената , Нови Сад 

278) „Луксол" државно предузеће за про-
изводњу хигијенских козметичких 
средстава Петровград 

279) „Пролек" државно предузеће за 
производњу лекова Београд 

280) „Галеника" државно предузеће за 
хемијско • ф а р м а ц е у т е ^ производе Земун 

281) „Сутјеска" државни завод за про-
изводњу медицинских инстру^ената 
и апарата Београд 

282) Државна фабрика алкалоида Скопље 
283) Пастеров завод за производњу це-

лива против беснила Нови Сад 
284) Научно.истраживачки институт за 

хемијско-фармацеутску производњу Београд 
285) Државно филмско предузеће Београд 
286) Државна штампарија Београд 
287) Југословенска књига Београд 
288) „Нама" Београд 

К .У .бр . 367 
. 19 јули 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Право на набавуење свилено предиво со сни-
жена стопа на данокот на промет имаат рибарски 
кооперации и рибари како и фабрики за плетење на 
електрични опроводници доколку предивото го на-
бавуат непосредно од производуачот. Производуа-
чите н а рибарските кооперации и на рибарите ке 
им засметуат данок на промет по снижена стопа са-
мо тогаш, ако овие им поднесат потврда од ме" 
сниот народен одбор на нивното место на домини« 
лот оти набавеното предиво им служи за изработуе , 
ње на рибарски мрежи 

За продадените количини на предиво на рибар* 
ските кооперации, на рибарите и фабриките за пле* 
тење електрични спроводници производуачите на 
свилено предиво должни се да го известат даноч-
ниот оддел на околискиот (градскиот, реонскиот) 
народен одбор на своето место на домицилот, ко ј 

* дато овие подаци ке ги достави на даночниот оддел 
на околискиот (градскиот, реонскиот), народен од-
бор надлежен за местото на д о м и ц и л у на купуачот. 

Член 2 
Филмското- претпријатие на ФНРЈ се ослобо-

дуе од плакјање данок на луксуз на сите апарати 
и постројки кое што ги употребуе во производ-* 
ство и на сите апарати и постројки кои што ги уно« 
требуе во проекција на филмови. 

Член 3 
Оваа наредба влегуе во сила кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративната Народна 
Република Југославија", 

За стоката која што на денот на влегуењето во 
сила на оваа наредба се затекне на царинарница нео-
царинета ке се наплати данок на промет по пропи* 
сите од оваа наредба. 

V бр. 5253 
27 јуни 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

Секретар, 
Миле Перу ничии, е. р. 

Претседател, 
др. Иван Рибар. е. р. 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

Одобруам, 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

419. 

418. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон ФНРЈ за 

буџетската 1946 година, а во согласност со Претсе-
дателот на Стопанскиот совет и по одобрувањето на 
Претседателството на Владата ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА ПРОПИСИТЕ ЗА ДАНОКОТ 
НА ПРОМЕТ 

Член 1 
На свилено предиво (ц. т. бр. 326, 327 и 329) кое 

што е одредено за изработуење рибарски мрежи 
(ц. т. бр. 335/467) и плетење електрични спроводници 
(ц.т.бр. 669, 2/847) се плак ја дано к на пролет по 
стопата од 27%, и тоа само еднаш ка ј п р о и з в о д а , 
чот (предидница на свила). 

По укажаната потреба, к на основа чл. 25 Де-
визниот закон, а во врска чл. 47 и 49 Девизниот 
пр ав ил ник из лав ам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО ИСПИРАЊЕ 
ЗЛАТОТО ОД ЗЛАТОНОСНИТЕ РЕКИ 

1) Лицата, кои што в»о смисла на чл. 13 Де-
визниот закон се сметаат за домашни лица, можат 
да вршат испирање на злато од златоносните реки 
само по претходното одобруење на министерството 
на индустријата и рударство од онаа народна репу-
блика на чија територија испирање™ на златото се 
врши; 

2) министерството на индустријата и рударство-
то од односната република е должно, при издава-
њето одобрената од точ. 1 на оваа наредба, да »з* 
врши* процена за тоа, колкава количина злато одно-
сниот производуач може да испере месечно и по-
дарите за тоа, како и за секое издадено одобруење 
да се достави на Народната банка .ФНРЈ; 
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3) сета количина на произведеното 'злато про-
изводуачот е должен — во смисла ст. 1 чл. 47 Де-
визниот правилник — да ја понуди на откуп на 
Народната банка ФНРЈ или на нејзините ф штали*, 
по утврдената цена од 56.300.— динари за 1 кило. 
прам чисто злато, 

VII бр. 12109 
10 јули 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, е. р. 

420. 
На основа чл. 16 точ. 1) Законот за уредував 

и работење на кредитниот систем донесу ам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ЛИКВИДАЦИЈА БИВШИТЕ ДРЖАВНИ И БА-
НОВИНСКИ ЗАВОДИ ЗА ОБЕЗБЕДУЕЊЕ 

СЕЈАНИИТЕ И ПЛОДОВИТЕ ОД ГРАД 

1) Еившите државни и бан ов ниски заводи за 
обезбедував се јавните и плодовите од град во Бел-
град, Загреб, Скопје, Сарајево, Нови Сад, Петров-
град и на Цетење ликвидираат. 

2) Ликвидацијата на заводите под 1) ке ја спро-
веде комисија составена од по еден претставник на 
Министерството за поледелството и шумарството 
ФНРЈ, Министерството на финансиите ФНРЈ и Др-
жавниот завод за осигуруење и реосигуруење, нај-
доцна до 31 август 1946 година. 

3) Чистиот имот на заводите под 1) кој што .ке 
преостане по окончењето на ликвидацијата ке се 
пренесе на Државниот завод за осигурување и рео-
сигуруење, кој што ке го употреби на цели за по-
леделско осигуруење. 

Банковното-валутн-о одделеше на Министерство-
то за финансии ФНРЈ ке го изврши ова решење. 

VII бр. 10624 
13 јули 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖујОвич, е. р. 
Министер на поледелството и шумарството, 

др. Васо Чубриловић е. р. 

421. 
По укажана потреба, а на основа чл. 25 Девиз-

ниот закон, донесуам 

Р Е Ш Е Ш Е 
ЗА ОВЛАСТУЕЊЕ НАРОДНАТА БАНКА ДА 

МОЖЕ ДА ПРИМА ДОЗНАКИ ВО ЛИРИ 
ЗА ЗОНАТА „Б" 

Народната банка и сите нејзини фили али еш 
овластуат да можат без претходна дозвола од Ми-
нистерството на финансиите ФНРЈ да примаат од 
домашни лица, во цел на лекуење и опоравка, до . 
знаки во лири за зоната „Б". 

VII бр. 8616 
18 ма] 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

422. 
Во врска Решеното VII бр. 269 од 8 јануар« 

1946 година за исплатуењата аконтациите по шуба* 
руењата од основите на стасаните предвојнн осл« 
гуруење на животот („Службен лист бр. 5/46), неда* 
вам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ ОДРЕДБАТА НА СТ. 1) ЧЛ. Ѕ 

РЕШЕНОТО VI! БР. 259 од 8 ЈАНУАРИ 1946 
ГОДИНА 

По полисите на осигурувањето на животот* 
заклучени пред 18 апрет 1941 година, осигурител--
ното претпријатие може да дава зајмови осзен до' 
25% (дваестипет од сто) од износот, во стар« 
југословенски динари, на математичката резерва по1 

д о т и ч и т е осигуруваа која што е образуена орел 
18 април 1941 година, уште и до износот на прира« 
стот на математичката резерва по дотичните ооиц 
гуруења ко ј што настанал од уплатуењата премиите1 

в!о динари ДФЈ. При тоа важат општите услови 
на осигурувањето, т, е. ако по овие услов«? заемот па? 
полиси може да се даде на јповеќе во височина, 
на пр. до 80% од износот на математичката резерву 
тогаш М/ОЖе да се исплати на јповеќе уште 80% од 
споменатиот прираст. 

VII бр. 12017 
15 јули 1946 година 

А Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖујОвич, е. р. 

423. 
На основа чл. 14 Уредбата за изедначуење це-

ните, а по предлог на Комисијата за политика на 
цените и надниците, донесуам 

Р Е Ш Е Ш Е 
ЗА ИЗВРШУЕН>Е ОБВЕЗИТЕ ОД ТОЧКАТА 8 НА 
I ОБВЕЗНО ТОЛКУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИЗЕД-
Н А Ч Е Л Е ЦЕНИТЕ („СЛУЖБЕНИ СООПШТЕНА 
НА СОЈУЗНИОТ УРЕД ЗА ЦЕНИ" БР. 7 ОД 21 
ДЕКЕМВРИ 1945 ГОДИНА) И ОД ЧЛ. 5 ВО ВРСКА' 
НА ЧЛ. 3 РЕШЕЊЕТО ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ОБВЕ-
ЗИТЕ ЗА 41СПОРАЧКА НА СТОКАТА ЗАКЛУЧЕНИ 
ПРЕД ЗАМЕНАТА НА ПАРИТЕ („СЛУЖБЕНИ СО-
ОПШТЕНА НА СОЈУЗНИОТ УРЕД ЗА ЦЕНИ" БР! 

в ОД 8 ФЕВРУАРИ 1946 ГОДИНА) 
Сите претпријатија кои што ја испорачале сто-

ката или треба да ја и с п л а ч а т на основа чл. 3 
Решеното за извршување обвезите за и с п о р а ч а 
стоката заклучени пред замената на парите, дол-
жни се за тоа да поднесат извештај на Индустри-
ската банка на Југославија а. д. да би можела оваа 
да изврши контрола да ли купувачите на таква« 
стока ја пријавиле разликата мегју набавната цена 
и цената во новото производство во смисла чл. 5 
на споменатото решење, а во врска на точката 8 
на I обавезно толкуење Уредбата за изедначував 
цените. 

Доколку претпријатијата, корисници по чл. 5 нац 
Решението за изедначував обвезите за испорачка наѓ 
стоката заклучени пред замената »на парате, век ј^ 
извршиле пријава односно интерни »пресметки на 
валоризациониот вишок за таа стока, во смисла 
точката 8 таа I обвезно толкуење Уредбата 
изедначував цените, достаточно е да ја известам 
Индустриската банка на Југославија е. д. оти 
извршиле споменатата пријава односно пресметки, 
со изјава оти за тоа гарантнрат маггериално кј кри-
вично. 

Претпријатијата кои што ја набавиле стоката по 
цени од првиот став на ова решења, па по истите 
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цени зголемени само со набавените трошкови и со 
соодветната маржа на бруто заработувачката ј<а 
продале или ја укалкулисале во производните тро-
шкови, ке поднесат за тоа извештај на Индустри-
ската банка на Југославија а. д. со изјава оти за 
тоа гарантират материално « кривично. 

Како Уредбата за изедначуење цените не прави 
никаква разлика ка ј стоката од странско потекло 
увезена после 1 септември 1939 година, а затечена 
на складиштем на денот на замената на парите, 
тоа претпријатијата на кои што им се цените одо-
брени на основа Напатствието за одредуење цените 
иа стоката од странско потекло увезена метју 1 
септември 1939 и 6 април 1941 година („Службен 
лист" бр. 60 од 14 август 1945 година) должни се 
да за стоката продадена по тие одобрени цени по-
големи од цените од август 1939 година повекје 
30%, да поднесат пријава по образецот II чл. 5 
Уредбата ва изедначуење цените. 

Бр. 6103 
29 јуни 1946 година 

Белград 
. Претседател на Стопанскиот совет, 

Б. Кидрич, е. р. 

424. 
РЕШЕЊЕ 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ОДНОСИТЕ НА ПРЕДВОЈНИТЕ 
ТЕЛЕФОНСКИ ПРЕТПЛАТНИЦИ 

На основа § 3 Законот за поштите, телегра-
фите и телефоните, Напатствие^ за организација 
на Министерството за поштите и решењата бр. 5696 
од 27 јуни 1945 година и бр. 9698 од 10 април 1946 
година 

р е ш у а м: 
1) оние предвојни телефонски претплатници, 

кои што до денес не можеле да го р егу лир т праша-
њето за обнова на претплатничкиот однос, оти ни 
поштата (телефонската централа) чии претплатници 
тие биле уште не започнала со работа, можат сво-
јата молба за успоставуење на телефонот да ја 
поднесат на надлежната пошта во срок од месец 
дена, сметајќи од денот од кога поштата (телефон-
ската централа) отпочнала работа, односно од де-
нот на објавуењето на ова решење во самата пошта; 

2) успоставуење телефоните на овие претплат-
ници се врши под условите од точ. 1 и 2 Решението 
бр. 5696/45 од 27 јуни 1945 година; 

3) поштата, на која што ова решење се однесуе, 
Џ должна да се грвѕжи за неговото објавуење на 
своите бивши телефонски претплатници. ^ 

Бр. 9698 * 
5 јуле? 1946 година 

Белград 
Министер на поштите, -
др. Драго Марушич, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата и Ми-
нистерот на народната одбрана, Маршалот на Југо-
славија Јосипа Броз-Тита 

р е ш и л 
да се за особени заслуги учинети на народите 

на Југославија одлику ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 1 Р Е Д : -
генерали: Ѕ. К, М1сће1зоп и Ј. К. Ка1ау; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
пуковник А. Ј. Б. ВнЗсПе; 
потпуковници: М. Ј. РгаисЈѓоигШ, V. К. Рагау&т* 

и Р. I.. Сагго1; 
мајори: О. Е. ТпИоп и Нођег! Епшта-п. 

Бр. 105 
11 март 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, е. р. др. И. Рибар, е. р. 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
УРАДНИ ЛИСТ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Ур а дни лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 46 од 3 јули 1946 година об јаву е: 
Уредба на Владата на Народната Република Сло-

венија за уништуење колорадскиот (кромпирниот) 
ровец; 

Наредба на Министерот за народно здравје за 
општата лекарска и забнолекарска тарифа. 
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