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349. 
У К А З 

Член 5 
Расправање пред судовите се врши јавно, до . 

колку со закон не се предвидени исклученија. 
На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот 

Президиумот иа Народната скупштина н а ФНРЈ го 
прогласуе Законот за потврда и измени и допол-
нуења иа Законот за уредуење народните судови од 
26 август 1945 година, кој што на основа овластуе. 
њето од членот 136 Уставот го донеле законодав-
ните одбори на Векјето на народите и Сојузното 
векје на Народната скупштина на ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА 
ЗАКОНОТ ЗА УРЕ ДУЕЊЕ НАРОДНИТЕ СУДОВИ 

ОД 26 АВГУСТ 1945 ГОДИНА 

Законот за уредуење народните судови од 26 ав-
густ 1945 година се потврдуе со измените и дополнуе-
н»ата, .наведени во овој закон, така да неговиот 
изменет и пречистен текст гласи: 

З А К О Н 
за уредуење народните судови 

I. Општи одредби 

Член 1 
Во Федеративната Народна Република Југосла-

вија правосудне™ го вршат: Врховниот суд на 
ФНРЈ, врховните судови на народните републики и 
автономните покраини, окружните судови и околи-
ските судови. 

Член 2 
Главни задачи на судовите во вршење правосу-

д н е ^ се: 
1) заштита на државното и друштвено^ уредуе-

ње на Федеративната Народна Република Југосла-
вија и народните републики, заштита правата и со 
законот заштитените интереси на установите, прет-
пријатијата и организациите, како и заштита на лич-
ните имотни права и со закон заштитените интереси 
на поединци; 

2) обезбедуење на точно исполнуење законите 
и прописите со законска сила од страна на сите 
установи, претпријатија, организации, службени лица 
и поединци; 

3) воспитување грабаните во дух иа оданост кон 
татковината, во дух на правилно исполнуење зако-
ните и поштено вршење нивните права и должности. 

1 Член 3 
Судовите изречуат правда во името на -народот. 

Член 4 
Сите грагјани пред судовите се еднакви без 

оглед на пол, народност, раса, вероисповест, поте-
кло, општествена и материална положба и степен на 
образованието. 

Член 6 
Во сите постапки на обвинениот 

правото на одбрана пред судот. 
е обезбедена 

Член 7 
Постапката пред судовите се води на јазиците 'На , 

народните републики, автономните покраини и авто, 
номните обасти дека се навогја судот. Грабаните 
кои што не го знаат јазикот на кој што се води по* 
стапката можат да се служат со својот јазик. На 
тие грагјани им се обезбедуе право да се запознаат 
со целокупниот материал и преку преводач да ја 
следат работата на судот. 

Член 8 
Судовите во изречуење правдата се независни и 

судат по закон, 
Судовите се одвоени од управата во сите сте-

пени. 

Член 9 
Судовите се должни еден на друг да укажуат 

правна помошт. 

Член 10 
Против одлуката на судот од прв степен, докол-

ку това не се Врховниот суд на ФНРЈ, врховните 
судови на народните републики и врховните судови 
на автономните покраини, е допуштена по правило 
жалба на суд од втор степен. 

Ако со закон не е инаку одредено, жалбата се 
поднесуе во срок од 15 дена од денот кога на 
странката и е предадена судската одлука. 

Одлуката на судот од втор степен е правосилна. 

Член 11 
Проти? правосилните судски одлуки, со кои е 

повреден законот, претседателот на Врховниот суд 
на ФНРЈ и претседателите на врховните судови на 
народните републики и автономните покраини имаат 
право да подигнат барање за заштита на закони, 
тоста. 

Член 12 
Претседателот на Врховниот суд на ФНРЈ има 

право на подигање барање за заштита законитоста 
против сите правосилни судски одлуки во поглед 
примената на сојузните закони. 

Претседателите на врховните судови на народ, 
•ните републики, односно на автономните покраини 
имаат право на подигање барање за заштита зако-
нитоста против правосилните одлуки на околиските 
и окружните судови во републиката, односно во ав-
тономната покраина., како во поглед на сојузните 
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така и во поглед на законите на републиката, како 
и против правосилните одлуки на врховните судови 
на републиката, односно автономната покрајна во 
примената законите на републиката. 

Член 13 
За барање заштита на законитоста против сите 

правосилни одлуки на околиските и окружните су-
дови. како и против правосилните одлуки на врхов« 
ниот суд иа републиката, односно автономната по-
краина, во поглед примената на законите на репу-
бликата, одлучуе врховниот суд на народната репу, 
блика односно врховниот суд на автономната по-
краина. 

За барање заштита на законитоста против право-
силните одлуки на врховниот суд на народната ре-
публика или автономната покраина, во поглед при-
мената на сојузните закони, и за барање заштита 
на законитоста против одлуката на Врховниот суд 
на ФНРЈ, одлучуе Врховниот суд на ФНРЈ. 

Член 14 
Барање заштита на законитоста во граѓанските 

правци односи може да се подигне во срок од шест 
месеци, а во кривичните ствари во срок од година 
дена, сметајкји од правосилноста на одлуката. 

Одлуката, со која се усвојуе барањето за за-
штита законитоста, има правно дејство на предметот 
бо кој што барањето е подигнато. 

Член 15 
Сите судови судат во совет, сем во случаи кога 

законот допушта да суди судија — поединец. 
Советите на околискиот и окружниот суд, кога 

судат во прв степен, се состоат од еден судија и 
двајца судии — поротници. 

Советите на Врховниот суд на ФНРЈ и врхов-
ните судови на народните републики и автономните 
покраини секогаш, а советите на окружните судови 
$ога судат во втор степен, се состоат од тројца 
Ѕудии. 

Советите на околиските судови, кога судат во 
втор степен се е осто ат по правило од тројца судии, 
лога во судот нема достаточен број судии или кога 
г инаку пропишано, советите на околиските судови, 
Кога судат во втор степен се состоат од еден судија 
и двајца судии — поротници. 

Одлуките во советот се донеоуат со мнозинство 
на гласовите. 

Член 16 
Судиите и судиит е -поро тиици се рамноправни во 

судењето. 
Судиите се лица кои што вршат судиска должност 

како едина служба и како едино занимавање, а су-
дии-поротници се лица кои што задржавајкји го сво-
ето занимавање, повремено се* повикуат во суд за-
ради вршење судиската должност. 

Член 17 
Претседателите, судиите и судиите-поротници при 

стануењето на должност ја полагаат оваа клетва: 
„Јас (име и презиме) се заколнуам со својата чест 

и со честа на својот народ оти верно ке му служам 
на народот, оти ке ги чувам и бранам демократските 
придобивки на ослободителната народна борба оства-
рени во народната власт, оти ке судам по закон и 
непристрасно." 

Судиите и судиите-поротници полагаат клетва 
пред претседателот на судот. Претседателите на око-
лиските судови полагат клетва пред претседателот 
на окружниот суд. Претседателите на окружните су-
дови полагат клетва пред претседателот на врхов-
ниот суд на народната република, односно автоном-
на га покраина. Претседателите на врховните судови 
на народните републики и на автономните покраини 
полагат клетва пред президиумот на народната скуп-
штина на републиката, односно пред народната скуп. 

штива на автономната покраина. Претседателот на 
Врховниот суд на ФНРЈ полага клетва пред Пре-
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ. 

Член 18 
Во случај на смрт или разрешуење на судијата, 

новиот избор за судија има да се изврши во срок 
од два месеца од денот кога умрениот или разреше-
ниот судија престанал да ја врши должноста во 
судот. 

Член 19 
За време вршењето судиската должност на суди-

ит е-п ор отници им припагја право на дневница, до-
колку со работата во судот ја губат својата надница 
односно дневната плата. 

На сите суди и-поротници им пр ип аг ја накнада за 
трошковите направени заради вршењето на суди-
ската должност. 

Дневниците и ттакнадата на трошковите ке се 
исплату ат според прописите на уредбата која што 
ја донесуе владата на народната република. 

Член 20 
За судија и судија-поротник може да буде из-

бран секој граѓанин ако не глу е одземено било кое 
политичко или граѓанско право. 

При изборот на судии и судии-поротници избор-
ното тело ке води сметка тие да бидат лица кои што 
ке можат да ли вршат задачите од чл. 2 на овој 
закон, а при изборот на судиите особено ке се води 
сметка да се удоволи потребата на судовите за су-
дии кои што имаат стручна спрема. 

Член 21 
Претседателот, потпретседателот и судиите на 

Врховниот суд на ФНРЈ ги избира и разрешуе На-
родната скупштина на ФНРЈ на заедничко заседание 
на обата Дома. 

Претседателот, потпретседателот и судиите на 
врховниот суд на републиките, односно автономната 
покраина ги избира и разрешуе народната скупштина 
на републиката, односно народната скупштина на ав-
тономната покраина 

Претседателот, е • (ите и судиите-поротници на 
окружниот суд во округот или градот ги избира и 
разрешуе народниот одбор на округот или градот. 

Претседателот, судиите и судиите-поротници на 
околискиот суд во о к о л н а т а или градот ги избира 
и разрешуе народниот одбор на околината или гра-
дот. 

Член 2,2 
Кога териториалната надлежност на окружниот 

или околискиот суд не се поклолуе со териториал-
ната надлежност на окружниот односно околискиот 
народен одбор, избор на судиите се врши на тој 
начин што еден број од судиите и судиите-порот-
ници ке пи избира еден народен одбор, а други број 
судии и судии-поротници другиот народен одбор. 
Колкав број судии и судии-пор оти ити ке избира по-
едини народен одбор ке одреди сразмерно со бројот 
на жителството министерот на правосудне™ на на. 
родната република. 

Народниот одбор кој што ги избрал судиите и 
судиите-поротници е надлежен и за нивното разрв-
шуење. 

II. Надзор над работата на судовите 
Член 23 

Повисоките судови вршат надзор над работата 
на пониските судови. 

Член 24 
Повисоките судови не можат да в лица ат на од-

лучуењето за поедини предмети што се навогјаат на 
решавање пред понискиот суд. 

Тие можат да стават забелешки во поглед при-
мената на законот на пониските судови при ра-згле-
дуењето на предметите во втор. степен и по барана 
за заштита законитоста. 
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Член 25 
Врше јк ји надвор над правилното работење на 

пониските судови, повисоките судови испитуат да ли 
работите В1о пониските судови се вршат уредно и на 
време и да ли е правилно извршена организацијата 
на работата. Тие им укажуат на пониските судови 
на 'неправилностите и неуредностите во нивната ра-
бота и ги упатуат како тие неправилности и неуред-
н о с т треба да ги отстранат. 

Член 26 
Судовите се должни да им дават на повисоките 

судови потребни објаснуења и да ги из»вршуат на-
лозите издадени по прав-о иа надзор. 

III. Поднесуење извештаи од судовите 
Член 27 

Околиските и окружните судови им поднесу ат 
извештај за својата работа на народните одбори кои 
што ги избрале. Овој извештај се поднесу е шесто-
месечно, доколку народните одбори не побараат из-
вештајот да им се поднесе и порано. Извештајот 
се поднесуе писмено, и на барање од одборот мора 
и усмено да се образложи. 

Врховниот суд на, ФНРЈ и врховните судови на 
народните републики му поднесуат извештаи за сво-
јата работа на Ј Јрезидаумот на Народната скупштина 
на ФНРЈ односно на президиумот на народната скуп-
штина на народната република кога овие тоа го 
побараат. 

IV. Разрешуење судиите и судиите-поротници 
Член 28 

За својата работа судиите и судиите-поротници 
одговараат на претставничките тела кои што ги из-
брале. 

Судиите и с у д и т -поротници можат да бидат 
разрешени ако не ли вршат задачите од чл. 2 на овој 
закон или за нив ке се огрешат, ако се покажале 
неспособни во работата или ако со своите постапки ги 
повредуат службените должности или угледот на су-
диската служба во поголем обем. 

Понискиот народен одбор е обвезан да решава 
за разрешуење на судиите и судиите-п о р отмици и по 
барање на повисокиот народен одбор или министе-
рот на правосудне™ на народната република 

Судиите и судиите-поротници можат да бидат 
разрешени ако тоа сами побараат од оправдани ра-
злози. 

Член 29 
За разрешуење судиите решава претставничкото 

тело што ги избрало. 
За разрешуењето на судиите и судиите-поргт-

ници претход тп постапка во која има да се испи- -т 
разлазите за, разрешување. 

Постапката ја опроведуе посебен одбор кото г 0 
одредуе од својата средина надлежното прете гр-сч-
чко тело. 

Член 30 
Претставничкото тело во постапката за разрешув-

ање судиите ке го преслуша мнението на поверени-
кот за правосудне на автономната покраина одно-
сно на министерот за правосудне на републиката, 
односно Министерот за правосудне на ФНРЈ, кој 
што може писмено или лично или преку СВОЈОТ прет-
ставник да го изнесе своето мнение и да даде по-
требни о б ј а с н е л а . 

Член 31 
Одредениот одбор кота ке ја заврши постапката 

за испитуење раз лозите за разрешуење поднесу е из-
вештај на претставничкото тело кое што донесуе 
одлука. 

Член Ш 
Судиите и судиите-поротници пред разрешуење-

то морах да бидат преслушан«. 

V. Отстрануење од должноста на судиите 
Член 33 

Претседателите на судовите и судиите можат да 
бидат отстранети од должноста било во врска со 
започнувањето на кривичната постапка против низ 
било заради разложите наведени во чл. 28 на овој 
закон. 

Член 34 
Отстрануење од должноста во врска со започну-

ењето кривичната постапка се врши за судиите на 
Врховниот суд на ФНРЈ по одлука на Јавниот обви-
нител на ФНРЈ, а за судиите на другите судови по 
одлуката на јавниот обвинител на народната репу-
блика, односно Јавниот обвинител на автономната 
покраина. 

Одлуката на Јавниот обвинител на ФНРЈ подлежуе 
на одобрење на Президиумот на Народната скупшти-
на на ФНРЈ, а одлуката на Јавниот обвинител на 
народна га република, односно автономната покра-
ина подлежуе на одобрење на президиумот на на-
родната скупштина на републиката, односно на на-
родната скупштина на автономната покраина. 

Член 35 
Доколку не е во прашање отстрануење од дол-

жноста заради започнуење кривична постапка, прет-
седателите и судиите на околиските и окружните СУ-
Д О В И можат да бидат отстранети од должноста по од-
лука на врховниот суд на народната република, од-
носно врховниот суд на автономната покраина; прет-
седателите и судиите на врховните судови на народ-
ната република и автономната покраина можат да 
бидат отстранети од должноста по одлука на пре-
зидимуот на народната скупштина на републиката, 
односно на народната скупштина на автономната по-
краина, а претседателот и судиите на Врховниот суд 
на ФНРЈ по одлуката на Президиумот на народната 
скупштина на ФНРЈ. 

VI. Повикуење судиите-поротииците 
Член 36 

Судиите-поротници се должни да, се одзвиат на 
позлиот за вршење своите судиски должности 

Член 37 
Судиите-,поротници се пов ику ат на должност по 

правило најмногу петнаесет дена во годината повре-
мено по напред утврден ред. 

Распоред и поеикуење на должност судиите-пз-
р от ници врши претседателот на судот. 

Член 38 
Пн - гСедателите на судовите можат, без оглед 

на ^ниот ред да одредат да поедини судни-
не^' ' * постојано участвуат во судењето на одре-
дени • < г ви спорови, ако таков распоред би допри-
нос '-~;рно решавање стварите, со оглед на етру-' 
чип .е и искуство на поедини судии-поротници. 

оглед на утврдениот ред, претседателите на 
е ; ' ,ите можат да повикуат на должност судиите-
:. '>ротницн во хитни случаи и кога се наетавуе су-
дењето во кое што одредените судии-поротници 
участвуале. 

Член 39 
Судијата-поротник кој што е спречен да дојде на 

должност е обвезан да го извести претседатлот на 
судот за својата спреченост, штом за неа ке сознае. 
Во таков случај претседателот на судот ке повика 
друг судија-поротник 

VII. Околиски судови 
Член 40 

Доколку со закон не е инаку одредено, околи-
ските судови, до донесуење прописи кои што ке ја 
одредуат нивната надлежност ке судат во прв сте-1 

пен особено* 



Страна Вт — Б,рој 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 25 јуни 1046 

а) кривични ствари; кривични дела против живо-
тот, телото, слободата, честа, имотот на приватните 
лица, здравјето, јавниот морал, бракот и фамилијата, 
како и шумски вини, 

б) граѓански ствари; шорови за имотноправните 
барања без оглед на вредноста, доколку едната стран-
ка не е државата, државно претпријатие или др-
жавна установа; спорови од односот на родителите 
и децата, било брачни или вонбрачни; спорови за 
одр едрење и исправка границите на недвижните 
имоти; спорови за службеноста; спорови заради пре-
чење на поседот; спорови од договорот за закуп и 
неам; споров« кои што потекнуат од работни односи; 
по правило сите вонпарнични и сите извршни ствари. 

Член 41 
Околискиот суд одлучуе во втор степен кога е 

тоа со закон одредено. 

Член 42 
Околискиот суд не може да изрече смртна казна. 

Доколку јавниот обвинител ке најде да за поедини 
кривични дела би можела да се изрече оваа казна, 
тој ке Ја поднесе тужбата на окружниот суд, кој 
што со тоа останке надлежен за пресудуење на таа 
ствар. 

Член 43 
Бројот на околиските судови во народната ре-

публика го одреду е владата на народната република 
по предлог на министерот за прав осу дието на народ-
ната република. Во автономната покраина бројот 
на околиските судови го одр е ду е главниот извршни 
одбор на автономната покраина. 

При одредуењето бројот на околиските судови 
треба да се раководи со начелото оти судството да 
биде што поблиску кон народот. 

Член 44 
Околискиот суд е составен од претседател, по-

требен број судии и судии-порОТНИ1ЦИ. 
Бројот на судиите и судиите-поротници за пое-

дини околиски судови го од реду е министерот за пра-
в о с у д н е ^ на народната република, односно главниот 
извршни одбор на автономната покраина 

Член 45 
Судиите на околиските судови како судии пое-

динци ке ги п о д г о т в а т сите кривични и гр арјан ски 
ствари за судење во совет, а покраЈ това самостојно 
ке решаваат вонпарнични и извршни ствари како и 
други ствари кога тоа со закон е предвидено. 

Член 46 
Кога во околискиот суд нема судија кој што би 

го заменел спречениот судија на околискиот суд, 
претседателот на окружниот суд може 'привремено 
да упати на работа било судија од окружниот суд, 
било судија од околискиот суд од подрачјето на 
истиот окружни суд. 

Упатуење на работа судијата на окружниот или 
околискиот суд може да биде најмногу за време од 
два месеца. 

Член 47 
Министерот за правосудне™ на народната ре-

публика може да нареди околиските судови да др-
жат судски денови извон од седиштето на судот. Во 
кои места и во кое време ке се држат судските де-
нови одредуе министерот за правосудне на народната 
република, кој што ке одреди и кои работи можат 
да се вршат во судските денови. 

Член 48 
Во декови и во време кое што ке го одреди прет-

седателот на судот во околиските судови ке се при-
маат на записник предлози, молби, жалби, тужби и 

др. од грабаните, на кои што ке им се дава и по. 
трубни напатствија за остваруење и обезбедуење 
нивните права. 

VIII. Окружни судови 

Член 49 
Доколку со закон не е инаку одредено, окружни -1 

те судови, до донеоуење прописи кои ја одр е ду ат 
нивната надлежност, ке судат во прв степен особено: 

а) кривични ствари; кривични дела, против на-
родот и државата; против општонародната и ^ о п е -
ративната имот со исклучени е шумските вини; про-
тив правосудне^, општата сигурност на лугјето, имо-
тот и јавните соопштенија; против службената дол-
жност; правење лажни документи, лажни мерки и 
лажни пари; 

б) граѓански ствари; имотно-правни спорови во 
кои што едната странка е државата, државно прет-
пријатие или државна установа; спорови кои што 
произлегуат од меѓусебните односи на брачните дру-
гари а не се од«©суат на чисто имотно-правни ба-
рања, мегју кои што особено спагјаат спорови за 
важноста, ништавоста и разводот на бракот; спо-
рови за накнада штетата која што ке ја направат 
јавните службеници на грагјаните со неправилно вр-
шење на службата; спорови за рудничките и- помор-
ските ствари; водење трговски регистер. 

Член 50 
Во вториот степен окружните судови одлучуатпо 

жалбите поднесени против одлуките на околиските 
судови. 

Член 51 
Окружните судови одлучуат за сукобите на на-

длежноста помегју околиските судови кои што се 
навогјаат на нивното подрачје. 

Член 52 
Бројот на окружните судови во народната репу-

блика ги одредуе владата на народната република 
по предлог на министерот за правосудните на на-
родната република. Во автономната покраина бро-
јот на окружните судови го одредуе главниот извр-
шни одбор на автономната покраина. 

Член 53 
Окружниот суд е составен од претседател, по-

требан број судии и судии-поротници. 
Бројот на судиите и судиите-поротници во по-

едини окружни судови го одр еду е министерот за 
правосудне™ на народната република односно глав* 
ниот извршни одбор на автономната покраина 

Член 54 
* Судиите на окружните судови, како судии пое-

динци, ке ги п о д г о т в а т сите кривични и граѓански 
ствари за судење во советот а покрај тоа самостојно 
ке ги решаваат оние ствари кои по законот ке му 
бидат ставени во надлежност. 

Член 55 
Ког,а во окружниот суд нема судија ко ј што би 

го заменим спречениот судија на окружниот суд, 
претседателот на окружниот суд може привремено 
да го упати -на работа судијата на околискиот суд 
од истото место или од подрачјето на истиот окру-
жни суд. 

Упатуењето на работа судијата на околискиот 
суд во окружни суд може да трае најмногу два 
месеца. 
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IX. Врховни судови иа народните републики и 
автономните покраини 

Член 56 
Во надлежност на врховните судови на репу-

бликите и автономните покраини спагјаат: 
а) судење во прв степен кривични и гр ат јамски 

ствари кои што со посебни закони се дадени во 
надлежност на овие судови; 

б) решавање жалби уложени против одлуките 
на окружните судови; 

в) решавање барања за заштита законитоста 
уложени против сите правосилни одлуки на окруж-
ните и околиските судови, како и против право-
силните одлуки на врховниот суд на народната ре-
публика, односно автономната покраина, во поглед 
примена законите на републиката. 

г) решавање сукобите на надлежноста помегју 
окружните судови и помеѓу окружните и околиски-
те судови што се навогјаат на нивното подрачје, 
решавање сукобиле за надлежноста помеѓу судо-
вите и органите на управата кои што се навогЈаат 
на нивното подрачје; 

д) издавање напатствија по прашањата од суд-
ска пракса во поглед примената законите на репу-
бликата; 

ГЈ) решавање други ствари кои што со посебни 
закони се дадени во надлежност на врховните су-
дови на републиките и автономните покраини. 

Член 57 
Врховните судови на републиките и на автоном-

ните покраини можат да побарат од секој суд што 
се навода на нивното подрачје поедини кривични 
и граѓански спорови и сами да ги расправаат, а мо-
жат од важни разлози поедини кривични и граѓан-
ски спорови да ги устапат во надлежност на било 
кој окружни, односно околиски суд на своето под-
рачје кој што инаку не би бил месно надлежен за 
расправање на овие спорови 

За това одлучуе советот на врховниот суд на 
републиката, односно на автономната покраина, по 
предлог од претседателот на врховниот суд или јав-
ниот обвинител на републиката, односно автономната 
покраина. 

Члн 5>8 
Врховните судови на републиките, односно авто-

номните покраини, се составени од претседател, еден 
потпретседател и потребен број судии. 

Бројот на судиите го одр е ду е министерот за 
правосудне™ на републиката, односно главниот из-
вршни одбор на автономната покраина. 

Член 59 
Врховните судови на републиките, односно авто-

номните покраини донесу ат одлуки во совет или во 
општо заседание. Во општото заседание одлучуат 
кога ке издаваат напатствија и кога ке решаваат за 
барањето за заштита законитоста против правосил-
ните одлуки на советите на врховните судови на ре-
публиките, односно на автономните покраини во по-
глед примената на законите од републиката. Во сите 
друпи случаи одлучуат во совет. 

Член 60 
Општото заседание на врховниот суд од репу-

бликата, односно на автономната покраина, се со-
стои од претседател, потпретседател и други судии, 
а полноважно може да одлу чу е кога е присатпо нај-
малку две третини од сите судии. 

Општите заседанија се свикуат најмалку еднаш 
во три месеци. 

Член 61 
Јавниот обвинител на републиката односно на 

.автономната покраина ш и неговиот заменик обвезно 
лрисаствуе на опшшге з аседание без право во од-
лучував. 

X. Врховен суд на Ф е д е р а л н а т а Народна Република 
Југославија 

Член 62 
Врховниот суд на ФНРЈ е највисок орган на 

правосудието на Федератив-ната Народна Република 
Југославија. Во негова надлежност спагја: 

а) судење во прв степен кривични и граѓански 
ствари кои што со посебен закон се дадени во на-
длежност на овој суд, 

б) решавање по барањата за заштита законито-
ста уложени против одлуките на врховните судови 
на републиките, односно автономните покраини во 
поглед примената на сојузните закони и против од-
луките на советот на Врховниот суд на ФНРЈ; 

в) решавање сукобите за надлежноста помегју 
судовите на народните републики, помену воените 
и граѓанските судови, пометњу судовите и органите 
на управата од подрачјето на поедини републики и 
помегЈу советите на Врховниот суд на ФНРЈ и вр-
ховните судови на републиките, односно автоном-
ните покраини; 

г) издавање напатствија по прашањата од суд-
ска пракса во поглед примената на сојузното зако-
нодавство; 

д) решавање други ствари кои што со посебни 
закони се дадени во надлежност на Врховниот суд 
на ФНРЈ. 

Член 63 
Врховниот суд на ФНРЈ може да бара од секој 

суд во земјата поедини кривични и граѓански спо-
рови и сам да ги расправуе. 

За това одлучуе советот на Врховниот суд на 
ФНРЈ или на Јавниот обвинител на ФНРЈ. 

Член 64 
Врховниот суд на ФНРЈ е составен од претсе-

дател, еден потпретседател и потребен број судии. 
Бројот на судиите го одредуе Министерот за 

правосудне™ на ФНРЈ 
Член 65 

Врховниот суд на ФНРЈ донесуе одлуки во совет 
или во општо заседание. Во општото заседание Вр, 
ховниот суд на ФНРЈ одлучуе кога ке решава за 
барањето за заштита законитоста против одлуките 
на советот од Врховниот суд на ФНРЈ, кога ке ре-
шава за сукобот на надлежноста помегју советот на 
Врховниот суд на ФНРЈ и врховните судови на репу-
бликите односно автономните покраини и кога ке из-
дава напатствија по прашањата од судска пракса 
Во сите други случаи одлучуе во совет. 

Член бб 
Општото заседание на Врховниот суд на ФНРЈ 

се состои од претседател, потпретседател и други 
судии, а полноважно може да одлучуе кога е присат-
но најмалку две третини од сите судии. 

Општите заседанија се свикуат најмалку еднаш 
во три месеци. 

Член 67 
Јавниот обвинител на ФНРЈ или неговиот ^ заме-

ник обвезно присаствуе на општите заседанија без 
право во одлучуење. Воениот обвинител на Југосло-
венската армија или неговиот заменик обвез-но ири-
са ств у е на заседанијата од советот на Врховниот 
суд на ФНРЈ кога ке се решава за сукобите од над-
лежноста помегЈу воените и граѓанските судови. 

XI. Распоред на работите 
Член 68 

Претседателите на сите садови напред го одре-
дуат распоредот на работите во судот. Оние одре-
д а т пр ете ед авај ук ји судии, а можат и сами да прет-
седаваат на советот. 

Пр етсе д ав а ју к ј пот судија одредуе предмети за 
расправа и издава наредби за позив во суд. 
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Член 69 
Претседателите на судовите управуат со судот 

и волаг надзор над работата на судскиот персонал. 

Член 70 
Ако претседателот е спречен во вршење на ра-

ботите го заменуе потпретседателот или судија кого 
претседателот ке го одреди. 

Во случај на привремена спреченост на судијата, 
претседателот на судот одредбе друг судија кој 
што ке го заменуе 

XII. Исклучуење судиите и судиите-поротници 
Член 71 

Судиите и судиите-поротници не можат та су-
дат во оние предмети во кои што би можело да 
дојде во прашање нивната непристрасност 

Судиите и судиите.поро гниди се должни да му ги 
соопштат на претседателот на судот таквите односи 
кои што ги исклучуат од вршењето на судиската 
должност. 

Ако во некоЈ суд е невозможно да се одлучи за 
исклучуење, тогај тоа ке се соопшти на надлежниот 
повисок суд. 

XIII. Секретари и административен персонал 
Член 72 

Во судовите постои потребен број секретари и 
адми инстр атив ен п ер сона л. 

Член 73 
На секретарите може да им се довери самостојно 

вршење на поедини работи од парнична, вонпарнич-
на и кривична постапка, а особено вршење подгот-
вените работи во кривични и граѓански ствари. Се^ 
кретарот не може конечно да одлу чу е за стварта. 

Секретарите на судовите мораат да имаат завр-
шен правни факултет. 

Член 74 
Секретарите и административниот персонал на 

Врховниот суд на ФНРЈ пи назначуе Министерот на 
правосудне^ на ФНРЈ. 

Секретарите и администривниот персонал во дру-
гите судови ги назначуе министерот за правосудне!о 
на републиката, односно главниот извршни одбор на 
автономната покраина 

XIV. Судски извршители 
Член 75 

Извршуењего во сите граѓански ствари, а во 
кривичните ствари доколку се однесу ат на имотни 
побаоуења, ке се врши преку судските и вршители. 

Член 76 
Судските извршители постоат при околиските су-

дови, а ги назначуе министерот за правосудне го на 
републиката, односно главниот извршни одбор на 
автономната покраина 

Член 77 
Сите органи на државната власт се должни да 

им укажуат помошт на судските извршители при 
извршиењето на судските одлуки. 

XV. Кривична и материална одговорност на судиите и 
судиите-поротници 

Член 78 
За кривични дела судиите и судиите-поротници 

одговараат пред редовните судови. 
Судиите и судате-паротници материално одго-

вараат за штетата која што при вршењето на својата 
Службена должност ке ја направат со незаконита 
или -неправилна работа 

XVI. Дисциплинска одговорност на судиите 

Член 79 
Судиите одговараат дисциплински за дисциплин-

ски неуредне ти и за дисциплински преступи. 
Како дисциплински н еур еди ости се сметаат по« 

лесни, а како дисциплински преступи потешки по-
вреди на службената должност или повреди на угле-
дот на судската служба. 

Член 80 
Казните за дисциплински неуредности се: 
1) писмена опомена; 
2) писмен укор. 

Член 81 
Казните за дисциплински преступи се: 
1) јавен укор; 
2) парична казна во износ од најмалку 10% од 

едномесечните принадлежности, со ис клучен ке дода-
токот на деца; 

3) смалуење принадлежностите за време од два 
месеца до шест месеци, сотоа за секоЈ месец да му 
се одземе најмногу до 15% од бруто принадлежно-
стите, со исклучение додатокот на деца. 

Член 82 
Гонење на дисциплинските неуредност заставу е 

за три месеци од денот на извршеното дело. 
Гонење на дисциплинските преступи Јас гару е за 

година дена од извршеното дело. 
Кога дисциплинскиот преступ п о в л е ч е и кри-

вична одговорност, тој з а с т а р и за исто време за кое \ 
што застаруе и кривичното дело. 

Член 83 
Казна за дисциплински неуредности и дисциплина 

аки преступи не може да се изрече, пред но што из-
вршителот ке биде преслушан. 

Член 84 
Казните за дисциплински неуредност на судиите 

ги изречуат претседателите на судовите. 
Пропив решението за казната судијата може да; 

се л<али на претседателот на повисокиот суд во срок 
од осум дена по урачуењето на писменото решење. 

Против решењето за казната • ое што го донеле 
претседателот на Врховниот суд на ФНРЈ и претсе-
дателите на врховните судови на народните репу-
блики или автономните покраини, нема место на 
жалба. 

Член 85 
Казните за дисциплински неуредност на претсе-

дателите од околиските и окружните судови ја из-
речуе претседателот на повисокиот суд. 

Против решението за казната кое што го донел 
претседателот на окружниот суд има место за жалба 
на претседателот на врховниот суд од републиката 
односно автономната покраина во срок од осум дена 
по урачуењето на писменото решење. 

Член 86 
Казните за дисциплински преступи ги изречуат: 

советите на врховните судови ка народните репу-
блики односно на автономните покраини за претсе-
дателите и судиите на околиските и окружните су-
дови; општото заседание на врховните садови ка 
народните републики односно па автотомните по-
краини за судиите на врховните судови на републи-
ките односно автономните покраини; општото засе-
дание на Врховниот суд на ФНРЈ за судиите на 
Врховниот суд на ФНРЈ. 

Пресудите на врховните судови во дисциплин-
ските ствари се правосилни. 

Член 87 
Дисциплинската постапка се зап очну е по служ-

бена должност или по добиените пријави. 
Обвинениот има право да пр ве ает® у е на суде-

њето и да земе бранител. 
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Член 88 
Пред изречуењето на казната заради дисциплин. 

оки преступ претходи иследуење. Иследуењето го 
спроводуе лице кое што ке го одреди лретседа. 
телот на врховниот суд на народната република 
односно на автономната покраина, ако е во прашање 
дисциплинска вина на претседателите или судиите од 
околиските и окружните судови. Ако е во прашање 
дисциплинска вина на претседателите или судиите на 
врховните судови тогај иследуењето го спроведете 
лице кое што ке го одреди општото заседание на 
односниот врховен суд. 

Член 89 
Кога советот односно општото заседание на 

врховниот суд, одлучуејкји за дисциплинскиот пре-
ступ, ке најде да постои само дисциплинска неуред-
ност ке изрече една од казните предвидени во кчл. 80 
на ОБОЈ закон. 

Член 90 
Во ' дисциплинската постапка против гар ете едаг 

телитге на судовите и судиите сходно ке се примену ат 
начелата од кривичната постапка. 

XVII. Дисциплинска одговорност на судиите-
поротници 

Член 91 
Судијата-поротник кој што ке ја повреди својата 

должност при судењето, кој што без оправдан разлог 
ке изостане од должноста или пред време ке Ја на-
пушти должноста, како и судијата-поротиик КОЈ ШТО 
во случај на изостанок не ке постапи по чл. 39 на 
овој закон, претседателот на судот ке го казни за-
ради неуредноста со опомена или укор или парично 
од 50 до 2.000 динари. 

Покрај тоа претседателот на судот ке донесе ре-
шење за судијата-поротник да ги накнади судските 
трошкови, подразбира јќи ги тука и трошковите на 
странките, сведоците, вештите лица и толкувачите 
кои што ги проузрокуел со својата постапка 

Претседателот на судот пред доно су ењ ето на ре-
шеното ке го преслуша судијата-поротник. Ако су-
дија та-п ор отник не се одзвива на позивот заради 
преслушуење, претседателот на судот ке донесе од-
лука и без неговото п р е с л у ш у в а . 

Член 92 
Казнетиот судија-поротник има право на жалба 

до претседателот на повисокиот суд во срок од осум 
дена по земеното или писменото соопштуење на 
решението. 

Жалбата може да се предаде писмено или усмено 
на записник на судот. 

По повод на жалбата претседателот на судот 
чија одлука се побија може својата одлука да, ја 
стави сам вон сила во целост или делимично. До-
колку со тоа го задоволат жалителот во целост жал-
бата нема да се дос*авуе до претседателот на пови-
сокиот суд. 

Против одлуката на претседателите од пог 1 со-
бите судови, донесени по жалба, нема место на 
правни лек. 

XVII?, Месни судови 
Член 93 

Со закон на народната република може да се 
пропише оснивање, организација и надлежност ћа 
месните судови 

XIX. Завршни наредби 
Член 94 

Во интерес брзината на постапката можат кај 
окружните и врховните судови во границите на овој 
вакон да се осниват посебни совети еа судеше на 
Поедини видови кривични дела. 

Член 95 
С* укинуат досегашните прописи за ур е дуење 

студовите кои што се во. противност со овој за^он. 

Член 96 
Овој закон влегуе во сила со денот на обла-

вуењето во „Службениот лист на Федератив-ната На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 323 
17 јуни 19^3 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

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

350. 
У К А З 

На основа членот 74, тот. 6 и членот 136 Уста-
вот Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
го прогласуе Законот за потврда и измени на Зако-
нот за удружењата, соборите и другите јавни скупо, 
ази од 25 август 1945 година, ко ј што на основа овла. 
стуењето од членот 136 Уставот го донеле законо-
давните одбори на Векјето на народите и Сојузното 
векје на Наро, . ата скупштина на ФНРЈ, а кој) што 
гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УДРУ-
ЖЕЊАТА, СОБОРИТЕ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ СКУ-

ПОВИ ОД 25 АВГУСТ 1945 ГОДИНА 

Законот на удружењата, соборите и другите 
јавни скупови од 23 август 1945 година се потврдуе 
со измените наведени во ОВОЈ закон така да него~ 
виот изменет и пречистен текст гласи: 

З А К О Н 

за удружењата, соборите и другите 
^ впи скупови 

ГЛАВА 1 

ЗА УДРУЖЕН) АТ А 

Член 1 
Во дел на развивање политичка, културна и 

друштвена активност на народните маси, на гра-
баните на Федеративен ата Народна Република Ју-
гославија се гарантира правото на здружуење во 
политичке-:, културни, научни, технички, ф покул-
турни и други удо/жек а 

А. Политички партии (удружења) 

Член 2 
Политичките партии (удружења) можат да имат 

делокруг За работа: 
а) на територија не автономна покраина; 
б) на' територија на народна република; и 
в) на територија на целата Федеративна На-

родна Република Југославија., 
Член 3 

Граг јанше кои што намераваат да пристапат 
кои организирана политичка работа се должни прет-
ходно да поднесат пријава за партијата (ТОРУк-
л е т о ) на надлежниот државен орган. 

Со пријавата тие се должна' да приложат про-
грама и правила (статути) на својата политичка 

.»артија (удружене). 



Страна 588 — БроЈ 5Г СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 25 јуни 1946 

Член 4 
Пријавата за оснивање политички партии (удру-

жења) ја .потпишуат: 
а) за политички' партии со делокруг на работа 

во автономна покраина и народна република нај-
малку 50 избирачи; 

б) за политички партии со делокруг на работа 
во целата Федеративна Народна Република Југо-
славија најмалку 100 избирачи од територијата на 
која што дејствуат. 

Член 5 
Во оснивање™ на политичките партии (удру-

жења) не можат да участвуат нити да бидат нивни 
членови туѓ ји државјани, како ни оние кои што 
немаат избирачко право, 

Член 6 
Правилата на политичките партии (удружења) 

мораат да содржуат назив на партијата, прописи 
на внатрешната организација, навод на сите мате-
риални и други средства со кои што целта на 
партијата има да се остваруе, како и седиште на 
партијата. 

Член 7 
Пријава во смисла на членот 3 овој закон се 

по дне су е: 
а) за политички партии со делокруг на работа 

во автономна покраина и народна република — на 
министерството за внатрешните работи на народ-
ната република; 

б) за политички партии со делокруг на работа 
во целата Федеративна Народна Република Југо-
славија—на Министерството за внатрешните работи 
на ФНРЈ, 

Ако пријавата има формални недостатоци, ке 
се врати на подносителите заради исправка, одно-
сно допп.лнуење 

Член 8 
Надлежните органи од членот 7 ке донесат во 

срок од 30 дена по приемот на-пријавата решење 
за одобруење ш«и неодобруење оснивање™ на по-
литичка партија ((удружење). 

Лко надлежниот орган не донесе решење во 
ОВОЈ срок, ке се смета како да на политичката 
партија (удружење) работата е одобрена. 

Член 9 
Надлежниот државен орган ке забрани осни-

вање и работа на политички партии, кои што идат 
на тоа да се промени и урне уставното уредуењ е 
во противдемократска цел или се организирани на 
верска основа, или служат За предизвикуење и 
распируење национална, расна или верска неедна-
квост, омраза и раздор, или ако се осниварчите од-
носно лицата кои што се навогЈат на чело на пар-
тијата носители на таква работа. 

Надлежниот државен орган на народна република 
односно автономна покраина ке забрани работа на 
политичка партија со делокруг на работа во цела 
Федеративна Народна Република Југославија, ако 
таа работа ја у гро зу е рамноправноста и единството 
на една народна република односно автономна по-
краина со другите народни републики. 

Член 10 
Против првостепеното решење на надлежниот 

) државен орган (чл. 8) со кое не се одобруе осни-
' вањето на политичка партија, или се забрануе на-

тамошна работа на политичка партија, овластени!е 
претставници на партијата можат да поднесат 
жалба во срок од 15 дена од денот приемот на 
решење™, и тоа: 

а) против решење™ од министерството за вна-
трешните работи на народната република—на вр-
ховниот суд на народната република; и 

б) против решење™ од Министерството за вна-
трешните работи на ФНРЈ — на Врховниот суд на 
ФНРЈ 

Жалбата се предава на оној орган ко ј што го 
донел првостепеното решење. 

Врховниот суд на републиката односно Врхов-
ниот суд на ФНРЈ е должен да донесе одлука по 
жалбата во срок од 15 дена. Оваа одлука е конечна. 

Член 11 
Политичките партии (удружења) се должни ед-

наш годишно да го објават изворот на своите при-
ходи и нивната големина, како и тоа на што се 
потрошени. 

Член 12 
Политичките партии (удружења) уживаат правна 

и работна способност. Тие можат да имат сопстве-
ност и да управуат со членарината и другите при-
ходи, со локалот одреден за е ос танци на управата 
и екуповите, со недвижностите нужни за исполну-
ење целта на партијата, како и со својата штампа. 

Б. Културни, научни, технички, фискултурни и 
други удружења 

Член 13 
Грабаните кои што намераваат да оспу ват не-

кое културно, научно, техничко, ^некултурно и 
Друго удружење се должни за оснивање на >дру-
жењето да поднесат п р в а в а на надлежниот врховен 
орган, и тоа: 

а) за 'удружење чија дејност се шири на тери-
торија на едно место, на една или повекје околии 
од истиот округ или на целиот округ—на одделе-
нието за внатрешните работи при окружниот наро-
ден одбор; 

б) за удружење чија дејност се шири на тери-
торија од повекје окрузи на една народна репу-
блика или на територија на автономна покраина 
односно област, или на цела територија од една 
република — на министер ство то за внатрешните ра-
боти на народната република; и 

в) за удружење чија дејност се шири на повекје 
народни републики, или на целата територија па 
Федеративната Народна Република Југославија—на 
Министерството за внатрешните работи на ФНРЈ. 

Ако пријавата има формални недостатоци, ке 
се врати на подносителите заради исправка1, одно-
сно дополнуење. 

Член 14 
Пријавата за оснивање удружење™ ја потпишуе 

најмалку десет оснивачи на удружење™. Оснивачи 
на удружењето можат да бидат само лица кои ипо 
имаат избирачко право. 

Со пријавата тие се должни да приложат про-
грама и правила на удружење™. 

Член 15 
Правилата на удружење™ мораат да содржат: 
1) назив, седиште и подрачје на дејноста на 

удружење™; 
2) задача на удружење™ и средства со кои што 

таа задача се постигнуе; 
3) организација и начин за формирање управата 

на удружење™, како и начин на кој што се донесу ат 
заклучоците на удружењето; 

4)̂  одредби за влегуење во членство на удруже-
њето и за излегуење од членство; 

5) права и должности на членовите; 
6) застапуење на удружење™; 
7) друштвени знакови, печат и на тоа слично; и 
8) извори на материалните средства на удруже-

ње™ и намена на имотот во случај престанокот на 
удружење™, 

Член 16 
Управата на удружење™ мора да има најмалку 

осум членови 
Член 17 

Надлежните органи од членот 13 на овој закон 
ке донесат во срок од 30 дена по приемот на при-
јавата решење за одобруење или нгодобруење осни-
вање™ на удружење™. 

Ако надлежниот орган не донесе решење во овој 
срок, ке се смета како да е донесено решење за одо-
б р е њ е на удружење™. - -



Вторник, 25 "ЈУНИ 1946 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 51 — Страна 596 

Член 18 
Надлежниот државен орган (чл. 13) ке забрани 

оснивање, и работа на оние удружења кои што идат 
на тоа да се промени и урне уставното уредуење 
во противдемократека цел, или служат за предшви-
куење и распируење расна или верска нееднаков, 
омраза и раздор, или ако се оси ив аните односно ли-
цата кои што се навогЈат на чело на у д р у ж е њ е м 
носители на таква работа, а исто така може да се 
забрани работа на удружење ако не одговара на 
објавената програма. 

Член 19 
Против првостепеното решење на надлежниот 

државен орган (чл. 17), со кое што не се одобруе 
оснивање™ на удружењем, или понатамошната ра-
бота на '^дружењето се забрану е, овластените прет-
ставници на удружењем (управа на удружење го) 
можат да изјават жалба во срок од 15 дена од 
приемот на решењето, и тоа: 

а) против решењето од одделењето за внатреш-
ните работи при окружниот народен одбор — на ми-
нистерството за внатрешните работи на народната 
република; 

б) против решењето на министерството за вна-
трешните работи на народната република — на вла-
дата на народната република; 

в) против решението на Министерството за вна-
трешните работи на ФНРЈ — на Владата на ФНРЈ. 

Жалбата се предава на ОНОЈ орган КОЈ Ш Т О го 
донел првостепеното решење. 

Решење по жалбата мора да се донесе во срок 
од 15 дена. Ова решење е конечно. 

ГЛАВА II 
ЗА СОБОРИТЕ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ СКУПОВИ 

Член 20 
Со цел на развивање политичката свест и акти-

вност на народните маси на грабаните на Федер а-
тивната Народна Република Југославија им се гаран-
тира правото на одржуење Јавни скупови: собори, 
митинзи, приредби под ведро небо или на некое 
друго јавно место и приредуење учичин поворки, 
демонстрации и манифестации. 

Член 21 
Свикуачите на соборите и на другите јавни ску-

пови наведени во членот 20 на ОВОЈ закон должни 
се да ги пријават на надлежниот отсек за внатреш-
ните работи при околискиот односно градскиот на-
роден одбор најмалку 48 сати пред одржуењето. 

Во пријавата за одржуење собор или друг јавен 
скуп мора да се наведе место и време на држањето 
јавниот скуп, како и целта заради коЈа се свикуе 
скупот. Пријавата мораат да Ја потпишат најмалку 
двајца свикуачи, назначуејкЈИ го со тоа своето зани-
мавање и местото на живеење. 

Потврда за приемот на оваа пријава отсекот на 
внатрешните работи при околискиот односно град-
скиот народен одбор должен е да Ја издаде штом Ја 
прими пријавата. 

Отсекот на внатрешните работи при околискиот 
односно градскиот народен одбор може да го за-
брани одржуењето на пријавениот јавен скуп ако 
постои стварна опасност од угрозуењето на редот 
и мирот. 

За забраната на јавниот скуп надлежниот отсек^ 
ке ги извести свикуачите најдоцна 24 сати пред вре-
мето за кое што е скупот свикан. Свикуачите имаат 
право на жалба во срок од 24 сати непосредно на 
повисокиот државен орган ко ј што мора да донесе 
решење во срок од 24 сати. Ова грешење е конечно. 

Член 22 
Свикуачите на јавните скупови наведени во чле-

нот 20 на овој закон имаат право да барат да држав-
ните органи им го овозможат односно олеснат одр-
жувањето на скупот со ставање на употреба плошта-
ди, улаеди, јадни вгради и на тоа слично. 

Член 23 
Со јавните скупови наведени во членот 20 на 

овој закон раководи претседателство составено нај-
малку од три лица. Претседателството е обвезно да 
одржуе ред на јавниот скуп, да ја одр жу е рамката и 
природата на скупот одредени во поднесената при-
јава. 

Претседателството на јавниот скуп, а До обра-
зуењето на претседателството, свикуачите означени 
во пријавата одговорни се за одржуење редот на 
скупот. 

Член 24 
Претседателството на јавниот скуп односно сви-

р а ч и т е имаат право да барат да им се осигура ред 
и безбедност на јавниот скуп односно да се воспо-
стави редот. 

Член 25 
Странски државјани и лица кои што немаат изби-

рачко право не можат да свикуат Јавни скупови и 
да раководат со нив. 

ГЛАВА III 
КАЗНЕНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Кој ке ги прекрши прописите на ОВОЈ закон за 

приЈавуење политичките партии (удружења) и за 
пријаву ење соборите и други јавни скупови кои што 
имаат политички карактер, ке се казни до 5.000 ди-
нари, доколку не е во прашање потешко кривично 
дело 

Кој ке ги прекрши прописите на ОВОЈ закон за 
пријавуење удружења и јавни скупови кои што не-
маат политички карактер, ке се казни парично до 
3.000 динари, доколку не е во прашање потешко кри-
вично дело. 

Член 27 
КОЈ участвуе како функционер во работата на не-

дозволено удружење ке Сиде казнет со лишуење од 
слобода до една година, а членовите на такви недо-
зволени удружења со лишуењс од слобода до три 
месеци или парично до 3 000 динари, доколку не на-
правиле потешко к р т ично дело. 

Член 28 
Кој ке го прекрши прописот на членот 11 на овој 

закон или објави невистински подаци од ТОЈ член, 
ке се казни со лишуење от стобода до година дена 
ако е делото направено злонамерно 

Член 29 
Казните ги изрече ат надлежните околиски судо-

ви, против нивата пресуда има место на жалба во 
срок од 15 цена на надлежниот окружен суд. 

Член 30 
Имотот на удружењата кои што постоеле пред 6 

април 1941 година или кои што се основани за време 
непријателската окупација, а чијата работа е забра-
нета поради д;ашисткото или профашисткого обе-
лежје , или поради соработуваната со непријателот, 
или за тоа што нивната цел и програма е противна 
со придобивките на народноослободителната борба, 
ке се конфнскуе во полза на државата. 

Член 31 
Политичките партии и другите удружења кои 

што постоеле пред 6 април 1941 година а не се при-
јавиле за обновуење на својата работа до донесуе, 
њето на овој закон, можат пријава за обновуење на 
својата работа да поднесат во срок од шест месеци 
од денот на стапуењето во сила на овој закон. 

Во поглед на поднесе ење пријавата за обновуе-
ње работата на политичка партија која постоела пред 
6 апро-Јл 1941 година важат прописите на член 3 до 10 
на овој закон. 
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Пријава за обнова работата на другите удруже-
н а ја лоднесуат лицата кои што по статутите на тие 
удружења се овластени да ги претставу ат. 

Ракуачите (држателите) на имотот на такви пар-
тии и удружења обвезни се во срок од еден месец 
после влегуењето во сила на овој закон да го при-
јават на надлежниот државен орган од член 13 на 
овој закон сиот имот на партијата односно на удру-
жење™. 

Ако таква партија, односно удружење не подне-
се пријава за обновуење работата во наведениот срок 
или ако на партијата односно на у д р у ж е њ е м не ке 
им биде одобрено обнсиуењето, нивниот имот ке се 
секвестрира и ке се предаде на удружење со слична 
цел и програма кое што работи на исто подрачје. 
Ако т§кво удружење нема, ке се одреди на кое друго 
удружење или установа овој имот ке се предаде. 

Решења по овој член и за имотот на удружењата 
донесу е надлежниот орган од членот 13 на овој 
закон. 

Член 32 
Овој закон влегуе во сила со денот на објавуе* 

н>ето во „Службениот лист на Федеративната Народна 
Република Југославија". 

У бр. 322 
17 јуни 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 

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

351. 
У П А З 

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го 
прогласуе Законот за измена членот 16 Законот за 
Уставотворната скупштина, кој што на основа овла-
стуењето од членот 136 Уставот го донеле законо-
давните одбори на Сојузното векје и Век'ето на 
народите на Народната скупштина на ФНРЈ, а КОЈ 
што гласи: 

З А К О Н 
З А И З М Е Н А Н А Ч Л Е Н О Т 1 6 З А К О Н О Т 

З А У С Т А В О Т ! . О Р Н А Т А С К У П Ш Т И Н А 

Член 1 
Членот 16 Законот за Уставот з о р а т а скупштина 

од 21 август 1945 година остануе во сила и се Је -
њава така да гла~и 

„Ако се поништи мандат на е ген пратеник на 
Народната скупштина на ФНРЈ заради недостаток 
на условите за уживање избирачко право, ке се по-
вика за пратеник неговиот заменик. Исто така ке се 
постапи и ако избраниот п р а в н и к умре или на дну! 
начин му прсстануе мандатот. 

Во сл>ча) да лема ни заменик на правникот на 
С О Ј У З Н О Т О воде или да ТОЈ не може да биде пови-
кан на место пратеникот, како и во елучаЈ на пони-
штуење мандатот заради неправилности па избор-
ната работа, ке се повика за пратеник околискиот 
кандидат од истата кандидатска листа кој што на из-
борите после него добил најмногу гласови, а ако 
немало друг околиски кандидат на истата листа, 
тогаЈ ОНОЈ кандидат КОЈ Ш Т О на изборите добил нај-
многу гласови на петата окружна листа. Но ако се 
утврдени неправилностите н а изборната работа во 
поглед на сите кандидати од една изборна околија 
или се исцрпени и сите кандидати на истата окруж-
на листа, ке се наредат нови избори во односната 
околија. 

Ако нема ни заменик ни пратеникот на Венето 
на народите или тој не може да биде повикан на 
местото на пратеникот, ке се повика за пратеник 
првиот кандидат по ред од истата земска (похрани-
л а , обласна) листа која што не е избран, а во слу-
ча ј сите кандидати да биле избрани тогаЈ првиот за-
меник по ред од истата листа, и така ке се постапуе 
до исцрпуењето на сите кандидати односно заме-
ници од листата. 

Член 2 
Овој закон влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 321 
21 ЈУНИ 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Наредната Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

352. 
На основа чл. 1 Законот за овластуеше Владата на 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство од 4 февруари 1946 година, Владата 
На ФНРЈ донесуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА РЕВИЗИЈА ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА И ЛИКВИ-
ДАЦИЈА ПРИВАТНИТЕ КРЕДИТНИ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА 

Член 1 
Приватните кредитни претпријатија, н а кои што 

Министерот за финансии на ФНРЈ во постапката за 
ревизија на дозволите за работа на основа чл. 31 ст. 
2) Законот за ур еду ењ е и работење на кредитниот 
систем не ке им издаде нова дозвола, ке ликвиди-
раат по прописите на оваа уредба и правилникот од 
чл. 10 ст. 1) на оваа уредба. 

Член 2 
1) По прописите на оваа уредба ке ликвидираат 

исто така: 1) приватните кредитни претпријатија кои 
што векЈе се навогјат во ликвидација и 2) приватни-
те кредитни претпријатија на кои што Министерот за 
финансии на ФНРЈ ке им забрани понатамошно ра-
ботење. 

2) Исто така по прописите на ов?а ,ур^ Оа ке ги 
ликвидираат своите банкарски односно осигурителни 
работења и оние приватни кредитни п|к хПрЛЈатија 
кси што се занимаваат и со други работи, 

3) Ако во текот на ликвидацијата на приватното 
кредитно претпријатие се утврди да е тоа презадол-
жено, т. е. да негови, 2 долгови го преминуат гего-
виот и^от, нема да се отв оа стечај туку ке се на-
стави ликвидација но прописите на оваа ^уредба и 
правилникот од чл. 10 ст. 1) на оваа уредба 

Член 3 
Л и к в и д а т о р и т е органи ги назначуе <н ^азрешуе 

Министерот за финансии на ФНРЈ и им дава срок во 
КОЈ имаат да ја извршат ликвидацијата. 

Член 4 
Ликвидацијата на банкарските или осигурител-

нит е работа ва оние кредитни претпријатија кои 
што се занимав ат и со други работи ке се изврши на 
тој начин, што банкарските или осигурителните ра» 
боти кои што треба да се ликвидират ке се пренесат 
со соодветното покрикје на кредитното претпрИЈа-
тие кое што ке го одреди Министерот на финансиите 
на ФНРЈ. 
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Член 5 
1. Исплатата на необезбедените поверители има 

да се изврши по следниот ред: 
1) трошкови околу управуењето, одр^уењето, 

уновчуењето и делба на ликвидациониот имот; 
2) Јавни дажбини кои што доспеале за време ли. 

квидациЈата и за последните пет години пред нејзи-
ното отворање; 

3) плати и други принадлежности на лица кои 
што биле во служба на кредитното претпријатие за 
последната годгна дена пред неговото ставање во 
ликвидација; 

4) парични улози и исплати по осигуруењета до 
износ од 5.000,— динари; 

5) ноб ару ењ а на ко операциите; 
6) сите други обвези. 
2. Во случај на недостаточност на ли кв ид адио ни 

имот за измируење на сите долгови, поверителите на 
претходниот исплатен ред ги исклучуат поверителите 
по нив, а поверителите во рамката на еден исплатен 
ред се наплатуат сразмерно на своите барања. 

Член 6 
Се гасат оние барања кои што не се познати на 

кредитното претпријатие во ликвидација ^ кои што 
не се пријавени на тоа претпријатие во срок од месец 
дена по по*зивот на ликвидацион ит е органи, ни допол-
нително на надлежниот суд во срок од година дена 
од денот на објавата заклучокот за бришење одно-
сното кредитно претпријатие во регистерот на прото-
колациите или во трговскиот регистер. 

Член 7 
За време траењето на ликвидационата постапка 

не можат во поглед на имотот од приватното кредит-
но претпријатие да се превземаат мерки за обезбе-
дуење и присилно извршуење, доколку не се во пра-
шање барѓЈња од нови ге неопходни работи кои што 
ликвидационите органи ги заклучиле. 

Член 8 
Имотот на пензиските фондови на приватните 

кредитни претпријатие кои што ликвидираат, без 
оглед од чии средства е образуен, не се внесуе во 
ликвидационата маса. 

Член 9 
1) Кај ликвидацијата ф и р м а т а на инострано™ 

кредитно претпријатие ликвидац*: шите органи ке ба« 
рат од централата на дотичмото претпријатие во ино-
странство да стави на располагање достаточно по-
к р и л е за подмируење сите поверители на филиалата. 
Доколку централата не би ставила па располагање 
достаточно покриле, ликвидационите органи се овла-
стени да ги внесат во ликвидационата маса сите не-
движности и друг ИЈУОТ во земјата кој што се води 
на име на централа ха во иноегранство и по потреба 
да го реализуе. 

2) Ликвидационите органи се овластени да можат 
да издават брисовни дозволи за исплатените долгови 
на укнижбите спроведени во полза на централата од 
(претходниот став, ако д о л е в а њ е т о се води во земја-
та каЈ филиалата на истото кредитно претпријатие. 
На основа овие брисовни дозволи надлежниот наро-
ден суд ке спроведе бришење на укнижбата на за-
ложното право во земјишните книги. 

Член 10 
1) Се овластуе Министерот за финансии на ФНРЈ 

да на основа оваа уредба прогише правилник за по-
стапка на ликвидацијата приватните кредитни прет, 
пријатна . 

2) За конфискованите приватни кредитни прет-
пријатија Министерот за финансии на ФНРЈ може да 
пропише за поедини случаи особена постапка на ли. 
шидацијата* 

Члан 11 
Со дон е су ењ е на оваа уредба престануат да ва-

жат сите досегашни прописи за ликвидација приват-
ните кредитни претпријатија кои што се во против-
ност со оваа уредба и со правилникот од чл. 10 на 
ов?а уредба. 

Член 12 
Оваа Уредба влегуо во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на Федеративната Народна Репу. 
блика Југославија". 

17 јуни 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народна одбрана, 

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

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович. е. р. 

353. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и пслрошјуачжа на стоката од 12 мај 1945 година 
(„Службен лист"' бр. 32/46) и точ. II Р е ш е њ а о на 
Стопанскиот совет за одредуење предметите кои што 
спаѓаат под планска расподелба и потрошуачка 
(„Службен лист" бр. 32/45) а во врска точ. 5 Реше. 
њето бр. Ш од 9 Јуни 1945 година („Службен лист" 
бр. 40/45), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 
ПРЕСУЕНИ МАЛИ ГРАДИНАРСКИ МОТИЧКИ 

I. Пресуени, рачни мали градинарски мотички од 
разни облици, се пуштаат во слободна продавачка. 

II. Со оваа наредба не се докачуе во прописите 
за цените. 

III. Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-
народуењето во „Службениот лист на Федератив-ната 
Народна ^ п у б л и к а Југославија". 

Бр. 91952 
20 јуни 1946 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето,-

Др. Заим Шарац, е. о. 

354. 
На основа чч. 1 Уредбата за планска расподелба 

и потрошуачка 'Ја стоката („Службен лист" бр. 32/46) 
и точ. II Решеното за одредуен.е предмети кои што 
спагјаат под планска расло делба и потрошувачка од 12 
мај 194о година („Службен лист" бр. 32/45), а во 
врска точ. 13 Решението *>р. 467 од 9 јуни 1945 година 
(„Службен лист ' бр 40/15), давам 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 
ДА ДРВЕНИОТ РЕТОРТЕ ЈА1 ЛЕН СЕ НАБОР ЈА 

ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА 

Под дрвен КЈумур во смисла топ, 13 Решењето 
бр. 467 од 9 јуни 1945 година („Службен лист" бр. 
40/45) се разбира и дрвениот ретортен јаглен, па 
спроти тоа истиот не се навогја под планска ра-спо-
делба и потрошуачка туку во слободна продавачка. 

Бр. 91951 
20 јуни 1946 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето* 

Др. Заим Шарац, е. р. 



Страна Вт — Б,рој 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 25 јуни 1046 

О Д Л И К О В А Н И М 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Министерскиот 
совет и Министерот на народната одбрана, Марша-
лот на Југославија Јосипа Броз-Тита 

р е ш и л 
да се за особени заслуги за народ во текот на 

народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
мајор Мркобрад Д. Петар, 
капетани: Бабетас Ј. Христос, Червењак И. Им-

ре, Долшек Б. Фрањо, Филипић М. Матија, Јовано-
вић С. Синиша, Лабовски Л. Паја, Лер П. Рудолф, 
Миленковић Р. Светислав, Новаковић О. М И Л И Ј З , 
Палић Ђ. Радован, Растовић С. Сава, Сталекера Р. 
Рајко, Шедиви Е. Драгомир, ШоЈат Ф. Градимир и 
Угарчина Ђ. Обрад, 

поручници: -Басарић Ј. Богдан, ВоЈатовић С. 
Мирко, Бензен А. Маринко, Бер ар ов ић С. Јово, 
Богдановић В. Радомир, БоЈић С, Мехмедалија, Бо-
жин И. Милан, Бранковић В. Светислав, Бркић М. 
Митар, Бубања В. Милутин, Буљан С. Мато, Буро-
вац Л. Зоран, Цировић Л. Никола, Доце И. Лука, 
Ћирић М. Јоцо, Ћирковић Л. Божидар, Чичкарић Н. 
Станислав, Борстнар А. А Л О Ј З , Дабић В. Крсто, Да-
нон А. Шуа, Демак А. Павле, Деоница П. Мила!, 
Дунђерски В. Сава, Ђорђевић Т. Александар, Ђор-
ђевић Б. Драгољуб, Ђурашковић Л. Љубомир, 
Екић И. Енес, Ферић А. Лу кб, Фрас С. Ото, Габри-
јел Ј. Аугуст, Гргуревић М. Милорад, Хојник Ф. 
Фрањо, Иванчевић В. М И Л И В О Ј , Ивић П. СтоЈан, Ив-
ковић Ј. Тонка, Јова шеић Љ. Драгутин, Капор Д. 
Јаков, Клеп С. Станислав, Клинић И. Витомир, 
Кнехтл М, Петар, Коларски У. Лазар, Ковач А. Људе-
вит, Кребс Ј. Јоже, Крга П. Божо, Лис Јак И. Станко, 
Максимовић В. Стево, Марјановић Љ. Урош, Масни-
коса М. Михајло, Медвед М Мирослав, Михајловић 
В. Момчило, Милетић Ж. Драгослав, Милосављевић 
М. Рајко, Миловановић Ж. Стеван, Младеновић А. 
Борисав, НаЈић Ђ Славко, Најић Ђ. Миленко, Ни-
колић Р, Божидар, Обркнежевић М Слободан, Оцић 
Н. Милован, Окановић Ђ. Стеван, Орел Т. Сава, 
Остојић И. Стеван, ПаЈић М. Радивој, Павловић Ж. 
Жарко, Перић Ј. Фрањо, Петровић Ј. Чедомир, Пе-
тровић А. Љубомир, Полак Ш. Ђуро, Поповачки Ј. 
Иван, Проловић М. Драгољуб, Пушић С. Никола, 
Радман М. Стипо, Растовић Н. Марко, Савић И. 
Бранко, Миловановић Б. Станимир, Секулић Г. Ми-
лан, Симић В. Драган, Станковић Д. Михајло, Ста-
нојевић П. Новак, Шабарић 11. Стјепан, Шмон В. 
Станко, Шубр В. ВоЈта, ТадиЈин 3. Милош, Татић 
М. Младен, Тодорић, М Михајло, Топалски Р. Ми-
та, Торачки Р. Душан, Тот Л. Шимо, Тратник А. 
Доминик, Трбојевић И. Сава, Тршинар Ј. Игнац, 
Ушај Ј Никола, Валок Ф Ратомир, Васиљевић Д. 
Александар, Видаковић Ђ. Звонко, Владимир С. 
Здравко, ВлашкалиЈа С. Миладин, Вујанић М. Сава, 
Вујковић М. Коста, Вујовић Н. Димитрије, Занино-
вић В. Стјепан, Жу панчић С, А Л О Ј З , Жуп анчић Ј. Јо-
сип и Живановић Н. Јован; 

потпоручници: Ађус С. Раде, Берић Д. Божидар, 
Цвејић М. ЦвеЈа, Ћуруковић С. Ибрахим, Добчник 
М. Матко, Долиншек Ф. Јоже, Дробњак В. Никола, 
Друзетић В. Жика, Ђурђевић М. Стеван, Ерцеговац 
К. Урош, Фригел М. Мартин, Голоб Ј. Станко. Хр-
жић В. Антон, Илкић С. Срета, Јазбиншек М. Јожеф, 
Јелић С. Александар, Јездић Љ. Михајло, Јовановић 
П. Владимир, Канцлер Ф. Франц, Касаидрић П. Иво, 
Кокаљ Ф. Раде, Ковачевић В. Војислав, Корошец А. 

Др. Карл, Краљ Ј. Иван, Кричковић С. Петар, Крне-
та Н. Стеван, Лацо И. Здравко, Летоња Л. Стефан, 
Марчета Ј. Мила, Медић И. Милан, Никитин В. Ђор-
ђе, Новаковић М. Никола, Новаковић М. Фердинанд, 
Окановић П. Новица, Остојић Б. Ивац, Параћина Ј. 
Владимир, Павличић Р. Г О Ј К О , Пецотић А. Иво, Пер--
кић Ј. Јосип, Певчин Ф. Максимиљан, Полајнар К. 
Хинко, Поповић М. Светолик, Поповић М. Слободан, 
Пупић Т. Боривоје, Радонић Ж. Јулка, Рајић П. Јо-
во, Ракић В. Радослав, Рихтар Ф А Л О Ј З , Рожић Ј. 
Иван, Рудолф Е. Миро, Сарић С. Анте, Сењор Д, 
Младен, Сибила И Иван, Страсен Ј. Антон, Шаргић 
К. Ђура, Шилак А, А Л О Ј З , Трумић Б. Душан, Урба-
кић Ј. „Франц, Влаовић Ђ. Павле, Врањек М. Карел 
и Жабкар Ј. Јоже, 

заставници: Анчић П, Бранко, Бабић Г. Драган, 
Бабић Л. Борѓе, Бакић С. Драган, Бавчевић Ј. 
Бранко, Беговић М. Драгутин, Беквалац С. Алекса, 
Берисављевић М. Никола, Бошковић Б. Душанка, Бр-
набић И. Анте, Царевић М. Петар, Цин оти И, Невен, 
Цврље Ф Бранко, Ћосовић Б. Вукосав, Ћубриловић 
Б. Богослав, Ћурић Н. Иван, Ћурћић Ђ. Бранко, 
Ћурковић М. ИлиЈа, Чуковић В. Илија, Дамјановић 
С. Милош, Делић Ф. Антун. Деспотов П. Јоцо, Ди-
митрИЈевнћ Ж. Момчило, Добројевић Р. Ђорђе, До-
мањи П. Павао, Духачек В. Фрањо, Дујмовић Б. И-
ван, Дувњак М. Есад, Дувљак Б. Марко, Филип П, 
Јанко, Фридлендер В. Ото, Гу беровић И. Владо, Хло-
жан Ј. Јован, Ходник Ф. Алојз, Јелачић Ф. Винко, 
Јеленчић Ф. Венцел, Јосић М. Милорад, Јовичић Р. 
Јован, Јух М. Хенрих, Јурак В. Август, Ковачевић 
И. Ђуро, Краљевић С. Јозо, Крушедолац С. Стеван, 
Крушедола!* Ж. Радосав, Лале М. Иво, Лепшановић 
И. Бранко, Лепшановић Д. Петар, Леротић И. Фер-
до, Лолић Ф. Шимо, Луц П. Петар, Љубичић Ј. Пе-
тар, Мађаревић Л. Милан, Максић Б. Лазар, Марко-
вић С. Светозар, Масникоса Ј. Радивој, Мерчеп А. 
Душан, Михајловић С, Мирко, Мил ас А. Андрија, 
Милошевић Г. Бранко, Милуновић Л. Здравко, Мр-
ђан М. Миле, Мрђеновић С. Стеван, Мустапић М. 
М И Ј О , Мечимер В. Владимир, Николић Д. Алексан-
дар, Одак Н Јосип, ПаЈић М. ИлиЈа, Пап М. Сте-
фан, Пауер Ј. Јосип, Павловић Б. Љубомир, Пеји-
новић Ж. Цветко, Перић Б. Иван, Петковић Ј. Анте, 
Петровић II. Бранко, Рацковић Ц. Везиља, Радиво-
јевић М. Светислав, Радонић Д. Радослав, Риловић 
А. Мато, Рогић М. Павле, Рупчић Ј. Игњац, Секулић 
Т. Тренко, Симић В. Радисав, Станковић Б. Милан, 
Станојчић С. Крста, Стојковић М. Светозар, Шток 
Ј. Ладислав, Тауш А. Јарослав, Трајковски Т. Кирил, 
Тубић Р. Миливоје, Турк А. Јоже, Видовић С. Да-
ЕНД, Витасовић Ж. Никола, Бодалов Б. Слободан, 
Вучевић М. Иван, Вујковић М. Срето, Златић М. 
Станко, Марић А. Јован и Живић А. Мишо; 

ст. водници: Адамовић Н. Светозар, Алексић Ј. 
Борис, Аугустинчић Ј. Мартин, Бајер Е. Рихард, Ба-
латинац И. Драго, Банко Ј. Иван, Барбир М. Драго, 
Бевц М. Јоже, Бикић В, Душан, Богданић А. Јуре, Бо-
Јић А. Јанез, Боројевић П. Стојан, Боровац Ђ. Арсо, 
Бошкиќ Ј. Игњац, Брајко П. Иво, Ердал Ј. Вацлав, 
Брази^евић Г. Ђуро, Бугарски С. Јелена, Бузолић Ј. 
ЈураЈ, Царић С. Андрија, Цеко М. Зорка, Цикота С. 
Ђока, Ћурковић С. Јакоб, Чарл В. Цирил, Чавшић А. 
Мато, Че 11 ић М. Јосип, Читуљски С. Фабијан, Чубри-
лов Љ . Драгомир, Дардић Б. Весо, Дејановић С. Ђуро, 
Денковић А. Пр ош пер, Димић С. Илија, Дивић М. 
Ђуро, Докић М. Петар, Дол зан Ф. Драго, Доскочил 
А. Антун, Дробнић И. Радо, Дукић М. Бранко, Ђурић 
М. Живко, Ерцег Ј. Винко, Фар ац К. Иван, Фолер Г. 
Бранко, Фрковић Н. Славко, Газибарић Б. Рада, Гр* 
батинић Р. Бранко, Гргић К. Ђур*а> Грујичић Р. Воји-
слав, Хероут Ф. Фрањо, Хорват И. Јосип, Хујбер Ф. 
Флоријан, Илић М. Душан, Илијић И. Радомир, Иса-
ков Ж. Здравко, Јамник В. Мирко, Јанчар Ф. Руди, 
Јапец Б. Јосип, Јефтић П. Радомир, Јелинчић Н. Си-
мо, Језерима Ј. Станислав, Јовановић Н. Сава, Кај-
таловић Т. Дељија, Калем Ј. Владимир, КатушиЈ* Ј. 
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Динко, Кадрић Ф. Алојз, Кладник П. Петар, Клинец 
Ј. Душан, Кнежевић Н. Илија, Контић М. Живан, Ко-
рајац А. Вебид, Корошец Ј. Јозеф, Корзе Ф. Иван, 
Костић М. Јован, Ковачевић М Петар, Крстић Н. 
Стеван, Кукољ С. Милош, Лазић С. Игњат, Лебад Ј. 
'Јоже, Лукаћ Ј. Стево, МаЈцен А А Л О Ј З , Мандић П. 
Перо, Марковик ови ћ Б. Марко, МатиЈашевић Б. Ан-
тун, Мехмедовић X. Сакиб, Мерздовник Ј Стефан, 
Мик ац Д. Фрања, Микић Д. Миљко, Милић М. Во-
јислав, Милојковић И. Ђорђе, Милуровић Ђ. Бран-
ко, М и о д р а г о в а Г. ИлиЈа, Мишковић Н, Јован, Ми-
тровић Ђ. Милан, Митровић М. Велимир, Млачић Ј. 
Марија, Мудрић Драгица, НаЈић Г Анкица, Нанов-
ски М. Катица, Николић Ј Јосип, Николић С Павле, 
Николовски Т. Коста, Никшић И. Петар, Нинић Ј. 
Васа, Новак Ф. Винко, Новковић С. Мићо, Њезић Н. 
Даница, Обрадовић М. Драган, Огњеновић Ж. Стан-
ко, Опачић К. Урош, Палир Ф. Иван, Панић П Сава, 
Пантнер И. Станко, Павичић Ј. Перица, Павковић Ђ. 
Мила, Павловић С. Јован, Павловић Ј. Драгутин, Пе-
ган И. Рчеле, Пепић С. Бахрија Петковић И, Марко, 
Петковић М. Јован, Петронић П Анте, Петровић С. 
Војислав, Петровић Д Радивое Пинтар М. Виктор, 
Питнер М. Антун, Подруг И. Иван, Поглавен И. Да-
ринка, Пок ер е ник Д. Доминик, Полак Ф. Драго, Пре-
скар И. Иван, Прибић М Митар, Радаковић Р. Мил-
ка, Радов ацовић М. Ђорђе, Радуловић П.. Марко, Ра-
кић С. Стеван, Ранковић М. Иван, Рапоти П. Јосип, 
Рашевић С. Марко, Ристић Д. Радомир, Рогер Ф. 
Франц, Руда« С. Милан, Сакан М. Владимир, С а л е -
вић С .Славко, Самух Ј. Алојз, Сечен И. Антон, Се-
лимовић Ј. Миодраг, Симатовић И. Иво, Симић М. 
Никола, Симичић М. Ивица, Скакавац С. Душан, Со-
кол Ж. Лазар, Солнер И. Иван, Сомборац Л Тоша, 
Станимировић Н. Радомир, Станковић Ц. Миленко, 
Станојевић Д. Ката, Стефановић М. Станислав, Сто-
јановић П. Јелица, Стојановић М Јово, С Т О Ј И Ш И Н 
П. Прокопије, Страјнић В. Раде, Субашић Т Бранко, 
Сундић М. Саво, Шалковић Ш. Славко, Шарчевић М. 
Стево, Ш арман А. Леополд, Ше миц а Ј. Франц, Ше-
паровић П. Анте, Шијак Ж Паја, Шиљеш Ј. Јосип, 
Шкундрић М. Бранко, Штехер Ф. Драго, Штрбац Ј. 
Емил, Штрозак Ф. Франц, Шућт:н С Димитрије, Та-
дић Ђ. Живко, Тајбл И. Андрија, Талијанчић М. Сти-
пе, Тевз Ј. Антон, Трута Р. Татјана, Тимара М. Сто-
јан, Узелац Н. Драгана, Валанд Ф. Макс, Виров ац Ђ. 
Павао, Витез С. Тугомир, Влајнић С Ђуро, Вод оп и-
вец Ф. Борис, Војновић М. Божо, Врагол~>вић И. Јо-
сип, Вранешевић Л. Миле, Вртарић М. Стјепан, Ву-
чевић Ј. Сава, Вукота Ј. Живко, Вузем М. Стево, Зец 
А. Ибрис, Зелић А. Иван, Зувић Ј. Андрија, Зурко-
вић М. Душан, Живковић Ф. Јанко и Живковић Ц. 
Драган; 

водници*. Аћимовић Д Љубинко, Бабић Л. О-
стоја, Бабоселац С. Антун, Бебић А. Мијо, Благоје-
вић Е. Миленко, Блажевић Б. Томо, Влекач М. 
Франц, Бонцељ А. Франц, Буразовић М. Јово, Цулек 
И. Фрањо, Цвитковић М. Андрија, Ћосић С. Муса, 
Ћићић Ј. Немања, Чачуловић М Мијо, Даић Ј. Вал-
тер, Даутовић Г. Лазар, Дракулић С Тина, Драшко-
вић М. Ратимир, Ђукић В Миливој, Ђурђевић С. 
Бранко, Џигурски С. Жарко, Грабић М. Милутин, 
Хабијанец П. Мато, Хабуда В. Томо, Хорват Ф Ан-
дрија, Хорват А. Степан, Хо тко П. Павао, Ибрахим-
пашић М. Мухамед, Илић Ђ Стојан, Иличић И. То-
мо, Јакуп! А. Андрија, Јапељ И. Франц, Јоњић Ј, 
Анте, Јунус И. Јожа, Кочијашевић Д. Срета, Комле-
нац В. Јела, Косанић М. Игњат, Контић Ј. Петар, Ко-
вачевић Ж. Мирко. Креч Ч. Иван, Крстић Ж. Милан, 
Кумп Ф. Франц, Латиф ић А. Ибрахим, Лемајић П. 
Благоја, Мајетић П. Томо, Манојловић М. Никола, 
Маодуш Ј. Андрија, Марјановић М. Веселко, Марко-
вић А. Душан, Маросављевић Ј. Ђуро, Марош М 
Андрија, Матовина М. Јосип, Милановић Т. Милен-
ко, Милосављевић Д. Војислав, Миљковић С. Тихо-
мир, Миткета А. Јарослав, Муселиновић Љ. Петар, 
Орешковић С. Иво, Остоја А. Перо, Перчин Р. Ни-

кола, Петричевић М. Зарија, Пејичић К. Пет^р, Пе-
ликан Ф. Антун, Посавац Ђ. Ђуро, Посавац Ђ. Фи-
лип, Петровић М Петар, Поповић И. Миле, Петрич 
М. Драго, Радић А. Пашко, Радовановић Р. Сава, 
Раказовић И. Лазо. Репанић М Никола, Ристић Г 
Стојан, Розман Ј. Франц, Саса А Пашко, Спахија Ј. 
Иван, Станчевић Ђ. Мирко, Станић С. Степан, Ста-
нимировић С Љубомир, Станисављевић >1( Сзва, 
Станојевић Ж. Ружа, Стегне И. Јанез, Столац М. Лу-
ка, СуњаЈКо П Никота Свилар И. Богдан, Шеловић 
С. Милан, Шимуновић В А Н Т У Н , Шпољар С Звонко, 
Шторгељ М. Франц, Суле М Иван, ТаЈнсек Л Франа, 
Турковић И. Здравко, Василић И Васа, Василевић 
Т. Перо, Вештица 'Г. Перо, Владика С. Стјепан, Впч-
љан П. Иван, Вушћ М Аца, Вукушић М Павао, Ву-
лета С Станко. Вулетић А Стипе, Замбони Ј Нико-
ла, Зоркић П В тада, Жагар Г. Албин, Жакула М. 
Смиља и Живановић С Петар; 

мл*водници- Антлога А. Јоже, Бабић М. Јосип, 
Банај И. Ладислав, Бошњак С. Павао, Ботић И, Не-
венка, Божић Д. Данило, Ципријановић В Јосип, 
Човић С. Милан, Дамјановић М Лозо, Димитри језчћ' 
В Рајко, Добрић С Ђура. До атман А, Алојз, Др аго-1 
вић Т. Лаза, Ђурековић М Стево Ђ^/ришевић С Јо-
сип, ЏелајлиЈа Д. Васо, Ердевички В Дамјан, Фер-
безан В А Н Т У Н , Филиповић М. А Н Т У Н , Гашпа Н. Мар-
ко, Гиздић М Јозо, Г>облек С. Мијо, Гољ Ј Ив чи, 
Јанус С. Петар, Једар М. Дора, Кишподилов Ђ Де-
спот, Коприва Ј Фрањо, Косанић Ј. Љубомир, Кова-
чевић Р Љубица, Кућан М Драго, Кучинац И. Слав-
ко, Кувачић С. Славко, Лацковић А М?ри!21Ч, Лађа-
ревић Ђ. Лазар, Лазић Л, Иван, Левовник М Иван, 
Маретић Ф. Анте, Мариновић М Душан, Миличевић 
В. Загорка, Ми латиновић Р Вујица, Настић Т Че-
домир, Павић А. Стево, Пејковић А Иван, Павић А. 
Стево, Рогић Ш. Иван, Серемет Н Аугуст, Петковић 
Ј Симо, Плавшић Л. Душан, Сепак Ф Видо, Стар-
чевић Б Здравко, Стефановић Д. Стојан, Стибрић 
И Мата, Степанчић М. Петар Стојановић Ј Здрав-
ко, Шимуновић С. Мата, Тејић Н Тоша, Трбић С. 
Владимир, Тупенарац М Алекса. Удовић П Милан, 
Зубер А. Душан, Жнидарец А Славко, Жупанић Л. 
Антун и Биберчић М. Лазар, 

десетари: Богдановић М. Иво, Боровина А Иван, 
Брглез Б. Славко, Цетл X. Едо, Цикуша У, Трива, 
Дмијовић Ж. Љубомир, Драганић Н. Стојан, Драгић 
О Милован, Горановић Ј Димитрије, Торник Ј А-
лојзиј, Грабић М. Миле, Клобучар А Јанез. Крижан 
Б. Стјепан, Лалић Б Јово. Луцић А. Анте. Марковић' 
Ј. Фрањо, Милошевић С. Бора Милошевић Н Бош-
ко, Пајић Н Рада Накарић М. Драгољуб, Обреновић 
Ч Чедомир, Пеокушић С Давор, Поткоњак М. Не-
дељко, Репић Ђ Александар, Савановић Ј Јован, 
Савић С Стеван. Стојановић Л. Стеван, Шчербина 
А Марин, Шкв ор ић А. Младен, Тахировић С. Стан-
ко, Теодоровић С. Жарко, Тодоровић В, Димитрије 
и Живковић П.% Петар, 

борци: Абершек Ф. Марјан, Адамовић И Јован, 
Адлешић Ј, Никола, Агичевић И. Душан, Аготић М. 
Изидор, Алавуковић Д. Стеван, Алексић М Павле, 
Алексић В Сретен, Алексић Ј Славко, Алексић К. 
Славко, Алимовић И Алија, Андрић Б Живан Ан-
дрић М. Саво, Андрић Ј Сава, Антић С, Сава, 
Антић Ж. Чедомир, Арку е В Марија, Армаковић В. 
Лазар, Ар-нуе А Мирко, Арсић Ј Милорад, Асура 
Д. Јован, Атанацковић Никола, Атанацковић Н Пе-
тар, Атанацковић В. Вида, Бабић С. Бранко, Бабић 
С. Стеван, Бабић С. Мирко, Бабић М, Влада Бабић 
Д Ђорђе, Бабић М Петар, Бабић М. Јован, Бабић 
М. Мића, Бабић А. Антун, Бацар А Албин, Бачић Г. 
Јован, Бачелил Ф Тома, Бахун Т. Даниел, Бајет И. 
Фрања, Бајевић Л. Јово, Бајић Р. Јован, Бајук Ј. 
Јанез, Бакотин М. Пашко, Баковић Р. Душан, Банула 
П. Анте, Балачевић Т. Милан, Бан Ј. Марија, Банић 
С. Душан, Барета Ј. Марин, Барбић Л. Крсто, Бари-
шић М Дује, Варош П. Никола, Бартоловић С. Миле, 
Баста В. Петар, Башић Л. Ловро, Башић Ш. Бошко* 
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Батина А. Весела, Батистић Н. Никола, Батисвајлер 
Л. Карло, Беговић И Сафет, Беговић Г. Крижан, Беи-
товић А. Ибрахим, Белак М. Мијо, Б е л а н ч и ћ Д. Ду-
шан, Бел е ш шадан Ж, Душан, Белегишки М. Кон-
стантин, Белић И. Чедомир, Белковић Л Јелка, Бе-
љански В. Цвеја, Бељански В Веселин, Беочанич С. 
Јован, Бернард К. Албин, Бероња П. Мара, Бошанов 
И Александар, Божановић Ж, Јованка, Билић Н. Ри-
сто, Билић Т. Стјепан, Вилман С. Марко, Биљан Ђ. 
Милан, Биошић М. Стипе, Бирач Благоје, Бижић У. 
Бора, Бижић Д. Момчило, Б јекенов-Глигоријевић 
Борис, Бјелић Д. Драгица, Бјелић С. Смиља, Бјелић 
A. Душан, Б је ливу« М Милан, Блажевић И Блаж, 
Блажичевић И. Марко, Бобић Б, Славко, Бођанац Б. 
Бранко, Богдановић Г. Бора, Богдановић С Цвета, 
Богић Д. Живан, Богичевић Ж. Златомир, Богојевић 
П Станко, Богосављевић П Душко, Богуновић Че-
домир, Бојанић Ј. Славко, Бојанић И Ђура, БР 1 анић 
Т. Милош, Бокун П. Жикина, Бојанић И Душан, 
Волф Ј. Фрања, Болтовски Т. Војислав, Борман И. 
Вељко, Бор ом ис а М Благоја, Боровић Ђ Стеван, 
Борозан Т. Данило, Босанац Б. Ђуро. Босанац М. 
Саво, Бошковић Ђ Богдан, Бошковић Р. Риста, Бо-
шковић Ђ. Цвитан, Бошњаковић П. Србислав, Бе-
штић Ј Јожа, Бозанић Ј Бранко, Божанић Б. Сава, 
Божић Ф Срећко, Божић С Мирко, Божић Ј Бо-
шко Божић М Јакоб, Божићковић М Перо, Брдар 
Ј Жарко, Брадашић М Мато Брајковић Н. Никола, 
Боалић Ј Иван, Бранковић Ђ. Ранко, Бр а гачевић 
М Фрањо, Вречко В Станко, Брезник Т. Резка, 
Брезникар А Иван, Бришки И Андрија, Бркљача 
Р Марјан, Брлошић М. Роко, Брунсколе Р Борис, 
Будак С. Томо, Будалец А. Фрањо, Буковачки Д. 
Радован, Бугарски Бранислав, Бугарски М. Живо-
р а д Буглић Л Иван, Бухара С Анте, Буи И. Анте, 
Букумире М. Александар. Бу лаић П Крсто, Бундало 
О Милан, Буркељца Ј. Иван Цалета С Блаж, Ца-
њин М Јован, Цапрђа Р Жика, Царевић М. Дам-
њан, Цепао П Радојка, Цекић С. Славољуб, Цекић 
Т> Божидар, Цероња М Бранко. Циндрић И. Милан, 
Црне Ј. Филип, Цр ноб ар ац О Стеван, Црнобрња С 
Саво, Црно гог- П Симо, Цветановић М, Никола, 
Цветковић А. Никодије, Цветковић С. Жарко, Цви-
јановић М. Винко, Цумбо И Божа, Ћећко Ј, Здрав-
ко, Ћири^ј Ћ Милан, Ћирић Ђ. Бошко, Ћирић Р. 
Жика, Ћирић С Цвеја, Ћосић Н Лазар, Ћулибрк 
Т, Никола, Ћурчин Г. Славко, Ћурков А. Анте, 
Чаканић Ј. Драгутин, Шакић С. Милан, Чалић Л. 
Млађа«, Чампраг М. Иса, Чавић С Спасоје, Чавић 
С Славко, Чавић В Перо Чебела А. Антон, Чедић 
B. Јован. Чекеринац В. Мирко, Чешко Р. Милан, 
Чорда Ф. Фрања, Чортановачки П. Славко, Човић 
Г. Фрања, Чубрић С. Боже, Чучек И. Славко, Чу-
либрк К. Перо, Чупер М Мирон, Чурчић Б. Вића, 
Чурић Л. Антун, Чурјак Ч Бошко, Даић М. Мило-
рад, Дајко Ј. Еуген, Дакић М. Олга, Чекерииац Ж. 
Миле, Дамјановић Ј. Јуре, Дамњановић Ђ. Дамњан, 
Даназет М Иван, Ланчић Стеван, Даниловић Л. Ду-
шан, Даселић В. Пајо, Давидовић С, Никола, Дави-
довић Т. Петар, Давидовић Ј. Светозар, Дедић В. 
Ратко, Дехељан Рада, Делајлија П Јово, Делић М1. 
Пазар, Держић М. Михаел, Деспотовић Ј. Ђуро, 
Девић Г. Бранко, Дедовић Н. Кармело, Димић И. 
Филип и Димитријевић М. Стеван. 
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Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић с. р4 др. И. Рибар, с. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративната 

Народна Република Југославија 
по предлог на Претседателот на Министерскиот 

совет и Министерот на народната одбрана, Марша* 
лот на Југославија Јосипа Бро'3-Тита 

р е ш и л 

да се за особени заслуги за народ во текот на 
народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
капетани: Ковачевић У. Остоја, Крајновић С« 

Мићо и Тановић Р Петко. 
поручници: Бајић Д Милан, Ђокић М. Милан,, 

Јерковић Никола, крстајић С. Данило, Мићић В. Ра-
де и Тошић Д Радојко; 

потпоручник: АрсениЈевић Ј. Љубиша. Драку-
ловић Н. Љубомир, Копривица Ћ. Милош, Лончаре-
вић Н. Војислав, Милић Ж. Светомир, Стошић К. 
Миодраг, Шошкић М. Миодраг, Томашевић М. Ми-
лић, Тадић Р. Сотир и Зоговић В. Владимир; 

заставник Утржанин Г. Ђуро; 
Стефановић О. Здравко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
поручници- Аћимовић М Милорад, Бабић ТЈ. 

Бранимир, Јовановић И. Јарослав, Килибарда А. Љ у -
бомир, Степановић С. Антоније и Вујиновић И. 
Душан: 

потпоручнипи: Драгићевић М. Вукадин, Галовиќ 
Д. Гаврило, Ивановић Б. Велислав и Кордић М. Вла-
димир; 

поручник Стевановић С. Стојам; 
заставници: Фарчевић С. Тифук, ХпџисчлиховиК 

А. Мехмед, Јовановић Н. Драгутин, Крџић Р. Миле-, 
ва, Николић Г. Боривоје, Петковић М. Лазар и Шош-
кић И. Ђукан; 

ст. водници: Ајатовић Абаз, Акулов А. Петар, 
Дулацовић Р. Властимир, Гвоздић М. Милош, Јова--
новић Велизар, Миленковић С. Чедо, Петровић М. 
Нада, Плакало Б. Мустафа, Равчанил Ј. Бранко, Са-
јичић Ђ. Милорад, Шандић Ј. Стево и Вучетић В. 
Драго; 

водници: Церовић В. Душан, Грубор М. Симо, 
Грујић П. Радојка, Калауз Ј. Мате, Ќути!! Т. Симо, 
Младеновић М. Радомир, Пејић Ј. Никола, Ракић Ж. 
Селимир, С там анковић С. Миодраг, Топић Г. Анте 
и Влаховић Т. Јован; 

мл. в силници: Мирић М. Јован и Поповић Р. Ву-
кајло; 

десетара Белоица В. Радомир, Милуновић П. 
Никола, Остојић Ж. Милија и Пилижота Н. Данило^ 

борци: Армуш М. Миомир, Бањевић П. Мирко; 
Барјактаревић С. Драгутин, Благојевић Д. Радивоје, 
Бојичић Б. Радосав, Бо јошић Ж. Гојко, Бојовић М.-
Јован, Броћета П. Стеван, Булатовић К. Анте, Цимба-
љевић Ж. Јова«, Ћазим Р. Риза, Ћеранић С. Милат, 
Челебић ал ин С. Илија, Чукић Н. Јован, Делевић М. 
Радомир, Топић Д. Радосав, Хаџић С. Хајрудин, Јо--
Бановић В. Добривоје, Јовић С. Боривоје, Корда М. 
Мирко,, Лазовић Д. Сретен. Лемић П. Стојан, Лопу-
шина Ј. Илија, Маринковић Ј. Ратко, Марковић Д. 
Драгољуб, Марковић Б. Станко, Матановић А. Јо-
ван, Машић Т. Јованка, Мемић А. Ибро, Мићовић1 

Л. Ристо, Митровић С. Стојан, Мргуд ов ић И. Руми-
ца, Недић1 П. Данило, Николић" Л. Данило, Нишавић 
А. Раде, Пековић Р. Видоје, Радованов ић М. Петар, 
Рајовић Ј. Миљан, Симовић Ђ. Даница, Станишић 
Н. Нада, Стефановић С. Данило, Шћекић ЈР. Ратко, 
Шиник И. Пешо, Ш у т и ћ Ј. Радослав, Тргић Б. Алек-
са, Вешовић М. Милијана, Видојевић Р. Михаило!, 
Вукасовић Ш. Михајло, Зечевић М. Јованка и Жив-
ковић Ж. Вукоје; 

Радојевић М. Данило и Радусиновић Л. Милован; 
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СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 

ст. водници: Аксентијевић С. Радом,ир, Ђорђе-
вић М Дојчин, Голубовић Т. Љубомир и Прибић Н. 
Лазар; 

водници: Балић А. Фехим, Илић Р. Душан, Мар-
ковић Д. Богдан, Милосављев^ Д. Љубомир, Мило-
вановић М. Милентије, Стефановић М Зоран, Зби-
љић С. Добривоје и Марковић Р. Радосав; 

мл. водници: Ковачевић М. Драгомир, Мартино-
вић Р Владимир, Миловановић Б Родољуб и Ра-
дојевић А. Рајко; 

борци: Ђукић С Милева, Гашић М. Миленко, 
Крстић Ђ. ар . Бранко, Милетић М. Драган, Миличко-
вић Б. Ђорђе, Настић Б Пантелија, Половић А. То-
манија, Поткоњак Л. Миливоје, Скелџић П. Шпиро 
и Живковић Б. Ненад; # 

Цапуловић П. Часлав, Даутовић Н. Божо, Дујо-
вић Г. Милашин, Ђорђевић М. Драган, Ђорђевић С̂ . 
Драгомир, Ђурђевић Д Славко, Једтић Т. Драган, 
Марковић Д. Јордану, Марковић Р. Драгослав, Ма-
ровић П. Милета, Милосављевић Р. Ранко, Младе-
новић В. Љубомир, Николић С. Радован, Пајовић" 
Љ . Војислав, Панајотовић А. Бранислав, ПамајотовиК 
Р Бранко, Печениов ић Т. Срећко, Петрушић Г. Ру-
жа, Поњавић П. Тихомир, Поповић 0 . Славко, Радић 
Д. Александар, Радовин И. Рајко,, Радовић С. Вучи-
на, Рајић Л. Радивој, Рисимовић М Владимир, Срећ-
ковић М. Добривоје, Стојановић А. Светислав, Сто-
јановић Ј. Раде, Сударевић Ј. Петар, Урошевић В. 
Владета, Влашић П. Мирко, Вучетић Р. Новак, Вуче-
вић А. Велимир, Вучковић Т. Живојин, ВукадиновиЅ' 
М. Ратко и Завишић Р. Синиша. ' 

Бр. 87 
26 февруари 1946 година 

Београд 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративната 

Народна Република Југославија 
по предлог на Претседателот на владата и 

'Министерот на народната добрана, Маршалот на 
Југославија Јосип^ Бров-Тита 

р е ш и л 
да се за особени заслуги ^данета на нашите 

народи во текот на народноослободителната борба 
одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
Паулић (Томе) Бара, Павловић (Стеве) Јула, 

Пејиновић (Буде) Мица, Перкови^ Т/кин) Мика, 
Перше (Еде) Фрањо, Першеч (Јерко, "орка, Петри 
(Јосипа) Алберт, Петровић Миле, Пт .и,лр (Филипа) 

( Перо, Покупи^ (Мије) Анка, Порокот (Ивана) Антон, 
Предојевић (Јове) Петар, Превендар Женка, Пуха-
рић (Иванов) Миливој, Пуст (Ивана) Мате, Радић 
(Шиме) Анђа, Рајаковић (Даќе) Мара, Радошевић 
(Антона) Зорка, Радованлија (Ђуре) Петар, Рајчевић 
(Петра) Сока, Рајчић (Иванов) Славко, Рајковић 
(Бајин) Миле, Рајшић (Јована) Георгије, Ракић (Ми-

, ле) Анка, Рендулић (Миле) Јулка, Рибара (Николе) 
Неђелка, Попар (Мије) Јосип, Росандић (Мије) Зо-
ра, Рукавина (Томин) Антун, Секулић (Петров) Ми-
јо, Сертић (Николе) Фрањо, Сир опић (Ивана) Вик-
тор, Скубић (Јосипа) Стјепан, Сл оровић (Јосипа) Јо-
сип, Смолчић (Мате) Маса, Сокач (Ладислава) Лади-

' слав, Станичић (Дане) Марта, Станић (Луке) Пејо, 
Станишић (Дане) Јела, Стојисављевић (Јове) Марин-
ца, Суран (Стјепана) Антица, Суша« (Јосипа) Даво-

рин, Шеатовић (Остоје) Јоцо, Шегота (Марков) Ни-
кола, Шеговиќ (Драгутина) Ивка, Шнајдер (Филипа) 
Адам, Шолаја (Николе) Милка, Штиглић Иван, Шу-
бат (Јурја) Андре и Шупица (Дане) Драгица. 

Бр. 83 
23 февруари 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМ ОТ 
на Народната скупштина иа Ф е д е р а л н а т а 

Народна Република Југославија 
по предлог на Претседателот на владата и 

'Министерот на народната одбрана, Маршалот на 
Југослав ИЈ а Јосипа Бр 013-Тит а 

р е ш и л 
Дс! се за заслуги на зацврстуењето културните 

врски и братството помет ју народите на Сојузот на 
Советските Социал«етички Републики еу народите на 
Федеративната Наредна Република Југославија одли-
ку ат следните членови на Државниот ансамбл за 
народни игри на СССР 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО,I РЕД: 
Моисеев Игор Александрович. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО НЕЕДИНСТВО II РЕД: 
Арсениев Валеријан О ^ е ј е в и ч , Авксентијев Јев-

гениј Глигоријевич, Г Ч Г . П Р Н Самсон Семјенович, 
Зејферт Тамара Алексеја > Карташев Иван Дми-
тријевич, Мартинов Иван Иванович, Мартунин Борис 
Александрович, Подгорецкаја Нина Борисовна и 
Шлуглејт Иља Миронович 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
Балакшејев Михаил А/ександрович, Беликова Га-

лина Андрејевна, Кобзева Ана Фједоровна, Лахтио* 
нова Александра Тихоновна и Рамазин Борис Јоси-
фович; 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД-
Жмихов Владимир Иванович, Лаврухин Борис 

Иларионович, Пудовикова Олга Петровна, Стаљној 
Николај Николајевич и Тарасов Михаил Иванович. 

Бр. 88 
26 февруари година 

Белгр' I 

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

ОА З Е М С Ш П Ж Ш Ж ЛИСТОВИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 
ХРВАТСКА 

„Народне новине", службен листина Народната 
Република Хрватска, во бројот 75 од 4 јуни 1946 
година објаву е: 

Правилник за дипломскиот испит на слушателите 
од бивш,ата Висока педагошка школа во Загреб; 

Во бројот 76 од 6 јуни 1946 година објаву«: 
Привремена наредба за дипломскиот испит во 

повисоките педагошки школа во Народната Репу-
блика Хрватска. 
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Во бројот 77 од 8 јуни 1946 година објавуе: 
Уредба за оснивање Природ ос ловно-математи-

чкиот факултет на Универзитетот во Загреб. 
Во бројот 79 од 13 јуни 1946 година објаву е: 
Правилник за збвезна испорачаа вишковите на 

произведената волна на државата. 
Во бројот 80 од 15 Јуни 1946 година обЈавуе: 
Решение за ставуење вон сила Решението за 

оснивање на лимената и металната индустрија во 
Хрватска. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
ц е г о в и х " во бројот 23 од 5 ј у ш 1946 година објаву е: 

Закон за оснивање Министерството на трудот, 
Правилник за работење на, државните апотеки; 
Напатствие за обуката на веронаука во школата; 
Напатствие за отворање и работа на верските 

школа 
Во бројот 24 од 12 јуни 1046 година објавуе: 
Уредба за Државното бос анс ко-херцеговското 

рударско п р е г р и ј а н е за неметали; 
Наредба за издвајање отсеците и рефератите за 

цени од одделената во самостојни отсећи и рефе-
рати на извршните одбори на народните одбори; 

Правилник за нормите и табели!е за обвезно 
мепор ану ење волната во економската 1946—47 го-
дина ; 

Правилник за фондовите на ученичкиге уплати 
за школеќите збирки; 

Правилник за ракуење со фондовите на учени-
чките книжнион; 

Напатствие за работата по предметиве на исту-
п и л е вини за кои досега биле надлежни органите 
од внатрешната управа; 

Одлука за преправањето Одлуката за бројот на 
судиите и присудителите ка ј Околискиот суд во 
Мостар 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије", 
во бројот 27 од 12 јуни 1946 година обЈавуе: 

Одлука на Министерот за внатрешните работи на 
Народната Република Србија за одредуење матичар, 
ските подрачја на територијата од Округот тимочки; 

Обвезно толкуење членот 41 на Законот за аграр-
ната реформа и внатрешната колонизација од 24 но-
ември 1945 година; 

Обвезно т^лкуење чл 3, 5 и 11 Уредбата за регу-
лирање височината на закупнината за жилишта и 
работни просторни на територијата на Народната Ре-
публика Србија, 

Решење на Министерот за индустријата На Ср-
бија за снаблуење со компримиран кисеоник ( о р и -
ген). 

Во броЈот 28 од 15 ЈУНИ 1946 година обЈгвуе* 
Обв^зно толкуење на Министерот за правосудие-

то на Србија за дневниците на присудителите; 
Одлука на Министерот за просветата на Србија 

за обвезното доставуење штампаните ствари; 
Решење за одредуење највисока цена на вештач-

ки мраз на подрачјето на Народната Република Ср-
бија; 

Решење за одредуење единствени највисоки цени 
на тули и на преп на подрачјето на Автономната по-
краина Војводина; 

Решење за одредуење единствени највисоки цени 
за вар печен со дрва во полски варници на подрачје-
то на Народната Република Србија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

„Службени лис1 Аутономне покрајине Војводине 
у Народној Републици Србији" во бројот 22 од 3 
јуни 1946 година објавуе: 

Одлука за привременото газдуење со имотот на 
земјишните заедници и селските урбаријални оп-
штини; 

Одлука за начинот на газдуењето со шумите на 
земјишните заедници, селските урбаријални општини 
и приватните сопственици; 

Одлука за укинуење прописите за ограничуење 
правата на отугЈуење и оптеретуење недвижности; 

Напатствие за извршуење уписот во земјишните 
книги на основа документи за отугјуење или оптере-
туе недвижностите; 

Одлука за доделуење стипендии на студенти и 
студенткиња, 

Одлука за 'предавање винтовите на житарици на 
„Пољопромет"; 

Одлука за промона називот на Потеделската 
огледне и контролна станица во Нови Сад; 

Одлука за проектирањето и подигањето на сел-
ските населби во Војводина 

Одлука за работење на обновуењето на со вој-
ната оштетените селски населби; 

Одлука за обвезната продавачка на бунарските 
цевки и филтарски платна; 

Одлука за о б и в а њ е т о Отсекот за народниот 
имот. 

Во бр ОЈ от 23 од 10 јуни 1946 година, објавуе: 
Одлука за оснивање одбори за вршидба; 
Одлука за оснивање Управата за обработуење 

земјиштата на новите населби во Војводина; 
Правилник за работењето на Управата на по-

краинските поледелски имоти на Војводина; 
Одлука за подигање нови села во Војводина; 
Правилник за регулирање обвезите- на кукјевла-

скиците на кои што народните власти им ги подигаат 
односно им ги обновуаат кукјите; 

Одлука за употреба градежниот материал од 
урнатите салаши. 

С О Д Р Ж А Л * . 
Страна 

349. Закон за потврда и измени и дополнуења 
на Законот за уредуење народните судо-
ви од 26 август 1945 година — — — 581 

350. Закон за потврда и измени на Законот 
за удружењата, соборите и другите јавни 
скупови од 25 август 1945 година — 587 

351. Закон за измена- на членот 16 Законот за 
Уставотворната скупштина — — '— 590 

352. Уредба за ревизија дозволите з а работа 
и ликвидација приватните кредитна прет-
пријатија 590 

353. Наредба за пуштање во слободна прода-
вачка нресуени мали градинарски мотички 591 

354. Објаснуење Да дрвениот ретортен јаглен 
се навогја во слободна продавачка 591 

— Белград, 
— Штампа 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20-

нз Државна штампарима. Белград 


