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716. 
У К А З 

На основа членот 74 точката 6 Уставот, а во 
врска членот 7 Законот за Президиумот Напол-
нета скупштина ФНРЈ, Претседателството нд Пре-
ѕидиумот на Народната скупштина ФНРЈ го про-
гласуе Законот за рдвскатура, кој што го донеле 
Сојузното векје и Векјето на народите на Народ-
ната скупштина ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА АДВОКАТУРАТА 

I Задача на адвокатурата 

Член 1 
Задачата на адвокатурата во Федеративната На-

родна Република Југославија е да во границите на 
»акоиот дава правна помошт на установи, претпри-
јатија, организации и на поединци во оствѕруењето 
на нивните права и со закон заштитените интереси 
и »на тој начин да им помага на државните органи 
во правилното применуење на законите и зацврсту-
ење на правниот поредок во државата. 

Член 2 
Правната помошт ббвакја: 
1) застапуење и одбрана на странки пред судови 

В пред органи на државната управа; 
2) составуење документи (договори, тестаменти 

и ел.) и поднески (тужби, жалби, претставки, молби 
и ел.); 

3) давање правни совети. 

Член 3 
Адвокатура можат да вршат лица кои што стек-

I пале право на адвокатура а запишани се во една 
адвокатска комора. 

Адвокатурата може да се врши поединечно или 
во адвокатски заедници. 

II Стечуење право на адвокатура 

Член 4 
Право на стечуење адвокатура има секој државја-

нин на Федеративна Народна Република Југославија 
кој што после завршениот поавни факултет провел 
три години во кандидатска пракса, и тоа: било две 
години во суд или јавно обвинителство, било една 
година во суд или јавно обвинителство а една година 
ва правни работи кај органи на државната власт или 

државната управа, а во секој случај и една година во 
адвокатска канцеларија, а кој што после таа трог©-
дишна пракса го положил адвокатскиот испит, 

Програмата на адвокатскиот испит и условите за 
полагањето на испитот ги о д о в д е м!?н:?степот на 
правосудието на наоод«ата република со правилни« 
врз основа на општи напатствија на Министерот на 
правосудне^ ФНРЈ. 

Редовните и вонредните професори на правните 
факултети стечуат право на адвокатура по престанок 
кот на професорската служба. 

Член 5 
Лице недостојно на доверие за вршење адвока-

тура не може да постане адвокат. Како такво особено 
ке се смета лице кое што нема избирачко право, 
право на вршење државна или јавна служба, лице 
кое што е осудено за бесчесни кривични дела или се 
навогја под кривична или дисциплинска истрага, 
како и лице кое што вршело незаконити и недозво-
лени интервенции смекјавајкји ја правилната работа 
на државните органи 

Член 6 
Државен службеник, како и лице кое што има 

некоја друга постојана служба или постојано зани-
мавање, не може во исто време да биде адвокат. 

Народен пратеник, како и одборници на народ-
ните одбори кои што не се членови на извршните 
одбоои можат да бидат истовремено и адвокати. 

Судии и секретари на судови и јавни сбзинители 
и нивни помошници за време од две години после 
престанокот на таа служба не можат да вршат адво-
катура во местата дека служеле во суд или јавно 
обвинителство за последните две години. 

Член 7 
Уписот во членство на адвокатска комора го 

врши извршниот одбор на онаа комора на чието. 
подрачје адвокатот ке има седиште на својата кан« 
целаоија. 

Решењето за упис се доставуе на потврда на 
министерот на правосудне™ на народната република 
во соок од 15 дена. 

Против решението на комората со кое што се 
одбива уписот кандидатот има право на жалба до 
министерот на правосудието на народната република. 
Жалбата се поднесуе во срок од 15 дена од денот 
на приемот решењето. 

Министерот на правосудието должен е Да до-
несе одлука во срок од месец дена по приемот на 
решението за уписот односно жалбата. 

Член 8 
По уписот во членство на комората адвокатот 

полага пред претседателот на извршниот одбор клет-
ва која што гласи: 

„Се заколнуам со својата чест и честа на својот 
народ оти должноста на адвокат ке ја вршам сове* 
сно, оти во застапуењето правата и со закон зашти-
тените интереси на странките ке се придржудм кон 
законите и така ке им поможуам на државните ор-
гани во остваруењето на нивните задачи". 
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И: Вршење на адвокатура 

Член 9 
\двокатите мрдаат пр^во да се удружуат ва адво-

катски заедници со цел на заедничко вршење иа адво-
катупата. 

Адвокатските заедници се доброволни и имаат 
С в о е в о иа припни липа 

Поблиски опт>едби за овие заедници ке .тромите 
со правилник Министерот на правосудието ФНРЈ. 

Член 10 
Вртењето на адвокатура мора да се двт*жи во 

границите на законите. Тоа особено не смее да се со-
стои во недопуштено посредуење кај државните 
органи 

Недозволено и казниво е вршењето ва адвока-
тура кое што оди на изигруење на законите и кое 
што се врши со цел да се издејствуат незаконити 
И недопуштени акти 

Член 11 
Адвокатот е должен совесно да го пооучи секој 

предмет и да ја упати странката со кои средства 
. ели на кој начин најбрго и со помалку трошкови ке 

дојде до отстрануењето на своите права и со закон 
заштитените интереси. 

Адвокатот е должен да ги ппрспб?пе запали у т т -
дуење вистината и остваруење правото сите потреб-
ни подаци и во постапката пред државните органи 
да даде правна помошт. 

Член 12 
Адвокатот е должен да чува како тајна се што 

дознал од странката, а таа не сака да некој друг 
дозна, 

Исклучително министеоот на ппавосудието на на-
р о д н а т а РЕПУБЛИКА. СУДОТ или адвокатската к ^ о п а 
Ке го ослободи адвокатот од чувањето на тајната 
кога е тоа потребно зипа ди о с т в а р е н о т о на држав-
ните интереси и заштитата на законитоста, 

Член 13 
Сите грабани имаат право да биоаат ппавна по-

мош! на адвокат. Само во оправдани случаи адвокат 
може да олбче давање на оѕ чи а ф^мопп Оправда-
носта на одбивањето на п е т т а т а помотт ја пен« 
на барање на странката адвокатската комова на која 
што адвокатот и припаѓа. Одлуката на комората е 
обвезна за адвокатот, 

Член 14 
Секо} адвокат мора да има адвокатска кантела« 

рија на подрачјето на комората во која што е 
запишан, 

Адвокатот има право да го избере и промени се-
диштето на својата канцеларија. 

Со цел на обезбедуење на укзжуењето прав-
ната помошт на наподот и правилната оасп^телбп на 
адвокатите, адвокатските комори можат при уписот 
во адвокатската комора да одведат седиште на кан-
целаријата на адвокатот а на адвокатите кои што се 
векје запишани да им ја скуси промената на седи-
штето на канцеларијата. 

Коморите исто така можат да им одделат на 
адвокатите доуго седиште на канцеларијата спрема 
правилникот кој што ке го поодите министерот на 
правосудне^ на народната република. 

Против одлуката на комората адвокатот има пра-
во на жалба до министерот на ^павосудието на народ-
ната република вз срок од 15 дена по приемот на 
одлуката. 

Адвокат ко! што работел три години во седиште 
кое што му го одредила комората има право да база 
промена на седиштето на канцеларијата во место дека 
канцеларијата порано постоела. 

Член 15 
Адвокат може да дава правна помоите на целата 

територија на државата. 
Адвокат не може да има филиала на својата кац* 

целарија. 
Адвокат не може да работи во заедница со лице 

кое што нема право на адвокатура. 

Член 16 
Во работите на адвокатура адвокатот може да 

го замени само адвокат. 
Адвокатот може да го замени на расправи поед 

суд и пред органи ета државната управа адвокатски 
кандидат кој што работи во неговата канцеларија. 

Во сите слупан на замената адвокатот материално 
одговара за работењето на својот заменик. 

Член 17 
Адвокат е должен да води уредно книги за сво« 

ите примања и давања во врска со адвокатските? 
работи, 

Неводење или неуредно водење на книгите ке се 
казни по прописите кои што важат за неуредното во-
дење на книгите. Ова казнуење не ја исклучуе дис-
циплинската од!овооност на адвокатите зз неводе« 
љето или неуредното водење на книгите. 

Образецот на ове книги ке го пропише мини* 
етерот на финансиите на народната република в0 
согласност со министерот на правосудне^ . 

Член 18 
Адвокатот има право да бара од странката нак« 

нада за трошковите во воска со извршените работи* 
а по правило и награда за своето работење. 

Под тоошковите се пазбиоаат само стварните ** 
п о с е б н и т е издани кои што адвокатот ги направил во" 
давањето на правната помошт. 

Наградата за адвокатското работење ке се на* 
плат*'* сперма утврдената тапира. 

Министеоот на правосудне™ на наоодната репу-« 
'бл"ка ја п о о ш т р е со правилник тарифата за награ-
дите на гнвокатите. 

Во случаи кога р а т а пата не е предвидена со 
тарифата, адвокатот може со странката да ја догов:/1 

ри височината ич н^гоадата во скл?п го н а п а д и т е 
предвидени со тарифата за -лични работи. Во о в о ! 
случај с т а п к а т а може дт бана од адвокатската ко-
мора да ја однели височината на наградата. 

За полноважност па договорот за награда по-
требен е писмен документ, во кого ке се назнаки 
износот на наградата, начинот на плаќањето и из* 
носот на примениот предуем. 

Член 19 
Во адвокатската канче напија мера па видно ме* 

сто на биде изложена тарифа на адвокатските на* 
гради. 

Член 20 . " 
Адвокат нема поаво на награда за своето ра-

ботење во застапуењето на сиромашните кога за( 
тоа го однели адвокатската комора, поносно околи-
скиот суд во местата дека не постои адвокатска 
комопа. 

Во наведениот случај адвокатот има ппаво на на-
кнада на т р о ш к о в н е а наградата има право да Ја! 
бара од странката која што ја застапуе само а кф 
таа го остварила и барањето во поглед на трошком 
вите на постапката. ) 

Адвокатската комора и судот го вршат наслоне* 
дот на лицата кои што имаат право на бесплатна 
правна помошт на сите адвокатски канцеларии нџ 
нивното подрачје. 

Член 2! 
Заради покривањето трошковне и обезбедуељет* 

наградата адвокатот може д е Ц задржи готов*« 



Среда, 18 декември 1948 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број — Страда ЗД1 

ната која што неговата странка Ја положила или која 
што тој за својата странка 1а примил, до износот 
кој што ги покрива неговите трошкови и награда 
спрема тарифата односно договорот, 

Член 22 
Т р о ш к о в н е кои н и з се остварени од противната 

странка адвокатот може да ги задржи до височи-
ната на направените трошкови и награда. Ова право 
го има и застапник на сиромашните. 

Член 23 
Во својата сопствена ствао адвокатот може да 

бара од противната странка л * му ги накнади само 
направените трошкови. 

Член 24 
За тужби од односот на ззстапуењето норд суд, 

надлежен е судот пред кој што стварта е расправена 
Но прв степен, а ако стварта не е расправена пред 
суд надлежен е судот на пребивалиштето на ту-
жениот. 

IV Престанок на адвокатура 

Член 25 
На адвокатот му престануе поавото на адвокатура: 
1) со губење на државјанството; 
2) со губење на избирачкото ппаво; 
б) со одпечуење од вршењето на адвокатурата; 
4) со губење правото на адвокатура по одлука 

на КРИВИЧНИ и дисциплински суд; 
5) со отвораше стечај. 

Член 26 
Ка? престанокот на адвокатурата извршниот од-

бор на адвокатската комооа ке ги превземе сите 
потребни меоки да се обезбедат интеоесите на стран-
ките кои што ги застапуел адвокатот кому адвока-
турата престанала. 

Член 27 
И З В Р Ш Н И О Т ОДБИО нд адвокатската комина може 

привремен? да забрани вршење кз адвокатура на 
адвокати против кои што е започната кривична или 
дисциплинска постапка. 

V Адвокатски кандидати 

Член 23 
На адвокатите во работењето им помагаат адво-

катски кан тгцлати. 
Адвокатски кандидат може да биде секо? др-

жавјанин ФНРЈ кој што има завршен правни фа-
култет. 

Условите од членот 5 на овој закон важат и за 
адвокатските кандидати. 

Член 29 
'Адвокатски кандидат мора да биде запишан ВА 

иста адвокатска комора како и адвокатот во мијата 
кан"**! пија работи. 

Пријавата ил уписот мораат да ја потпишат ад-
вокатот и адвокатскиот кандидат. 

Во поглед на уписот нп адвокатските кандидати 
во адвокатската комора важи членот 7 на овој 
закон. 

Член 30 
Адвокатската комора е должна да работи на 

стручното и општото усовршуење на адвокатските 
кандидати со организирање оа тенчеви, стручни пре« 
давања, конференции и ел. 

Член 31 ј 
Адвокатските кандидати имаат право на плате 

аналогно на прописите кои што важат за намештен 
ниците, а спрема правилникот кој што го поопчшуе 
министерот иа правосудне™ на народната република 
во согласност со министерот на трудот на народната 
република. 

Член 32 
А 'зокатските кандидати можат да бидат учле« 

кети во синдикални организации. 

Член 33 
Прописите на главата И, III, IV и VIII на бво| 

закон аналогно ке се применуваат и на адвокатските 
канли тати. 

VI Адвокатски комори 

Член 34 
Адвокатската комора е организација на адвоката, 

на етно одредено подрачје. 
Владите на народните републики и Главниот но-

вотни одбор на автономната покраина ке одредат 
на својата територија боој на адвокатските комори,' 
нивните подрачја и седишта. 

Адвокатската комора има својство на правно лице,' 

Член 35 
Правото и должноста на адвокатската комора, 

е да го обезбедуе и КОНТРОЛИРА ппавилното вршење 
на адвокатурата од страна на своите членови. 

Во таа цел адвокатската комора виши надзоо над 
работењето на адвокатите, го организира давањето 
помошта на месните државни органи, ги упатуе 
адвокатите со нив да соработуат; организира бе-
сплатно давање поавна помошт на сиромашните гра-
ѓ а н и ; го поможуе удружуењето на адвокатите во 
адвокатски заедници: организира курсеви за стручно 
усоЕошуење нп адвокатите и адвокатските кандидати; 
води сметка за матеоиалните услови на адвокатите 
и адвокатските кандидати и за заштита на нивните 
интереси и интересите на нивните фамилии. 

Член 36 
Органи на адвокатската комора се: 
1) собрание; 
2) извпшни одбор; 
3) надзорни одбор. 
При секоја адвокатска комора постои. 
1) дисциплински суд, и 
2) дисциплински обвинител. 

Член 37 
Адвокатските комори стоат под надзор на мини-

стерот на правосудието на наполнета република коЈ 
што ги поможуе во извршуењето на нивните задачи. 

Член 33 
Извинетиот одбор на адвокатската комора должен 

е до кра ј на јануари секоја година Да МУ поднесе на 
министерот на правосудне™ на народната република 
извештај за работењето во протекнатата година. Со 
извештајот ке поднесе список на довршените и не-
довршените дисциплински предмети. ^ 

Извршниот одбор должен е на министерот на 
ппавосудието на народната република да му ги ис- 1 

прати преписите на записниците од собранието на 
комората-

Член 39 
Министерот на правосудието на народната репу-

блика може да го распушти извршниот одбор на 
комората ако најде оти тој не ги исполнуе своите 
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законски должности и да постапи во комората, од 
редот на нејзините членови, повереник кој што до 
изборот на нов извршни одбор ке ги врши текукјите 
работи на комората. Повереникот е должен во срок 
од два месеца од денот на превземањето на дол-
жноста да свика собрание на адвокатската комора 
заради! избор на нов извршни одбор. 

Министерот на приносу дието на народната репу-
блика може да ги поништи сите одлуки на органите 
на адвокатските комори кога најде оти се овие од-
луки противни на задачите на а т о р т у р а т а 

Член 40 
Министерот на праиосудието ФНРЈ може да одо-

бри и да свика заеднички скупови на делегати на 
адвокатските комода од целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија со цел на 
претресуење на стручни прашања и мерки за усо-
врпгуење на адвокатурата и нејзиното ставање во 
служба на изградбата на државниот поредок, како и 
заради одржуење стручни врски со организациите 
»а адвокати од други држави. 

Член 41 
Кај адвокатските комори ке се осниваат одделни 

фондови за обвезно осигуруење на адвокатите. 
Поблиски прописи за овие фондови ке пропише 

владата на народната република. 

VII Органи на адвокатската комора 

Член 42 
Собранието на адвокатската комора се состануе 

секоја година на свој редовен состанок. 
Извршниот одбор може да свика собрание во 

секое време на вонредан состанок, а мора да го сви-
ка кога ке побара третина на членовите на комората, 
В тоа во срок од месец дена по стасаното барање. 

Позивот на собрание мора да биде објавен во 
службениот лист на народната република, односно 
ва автономната покраина, најмалку осум дена пред 
состанокот. 

Собранието полноважно решава во присаство нај-
малку на половина од своите членови. 

Собранието решава со мнозинство на гласовите 
на присатните членови. 

Со собранието раководи претседателството кое 
што собранието го избира за секој состанок. 

Член 43 
Во надлежност на собранието спагја; 
1) донесуење правила на комората кои што ги 

одобоуе министерот на правосудието на народната 
република; 

2) донесуење пословници за работење на собра-
нието и извршниот одбор на комората, кои што ги 
адобоуе министерот на гсравооудието на народната 
република; 

3) избирање членови на извршниот и надзорниот 
одбор и потребен број заменици; 

4) избор на претседател и членови на дисциплин-
скиот суд, како и потребен број заменици; 

5) примање извештај на извршниот одбор за ра-
ботењето и извештај на надзорниот одбор за пре-
глед на паричното работење како и давање разреш-
и ш ^ на извршниот и надзорниот одбор; 

6) избор на дисциплински обвинител и потребен 
број заменици; 

7) одобруење пресметка на приходите и расхо-
дите на комората за идната година; 

8) утврдуење височината на уписнината и члена-
рината; и 

9) давање смерници за работење на комората и 
на нејзините органи. 

Член 44 
Собранието има право да ги одзове избраните 

членови на сите органи на комората и пред истекот 

на срокот за кој што се избрани. Во тој случа} собра-
нието одма избира нови членови. 

Со престанокот на членството во комората пре-
стануе и членството во ооганите на комората. 

Адвокат на кој што му е привремено забрането 
вршење на адвокатура не може за тоа време да врши 
никакви Должности во органите на комората и во 
дисциплинскиот суд нити може да биде дисциплин-
ски обвинител 

Член 45 
Извршниот одбор на адвокатската комора се 

состои од пет до девет членови кои што собранието 
на адвокатската комора ги избира на две години. 

Членовите на извршниот одбор избираат мегју 
себе претседател, негов заменик, секретар и благај-
ник, а по потреба и членови кои што ке вршат 
одделни должности. 

Должностите во извршниот одбор се вршат бес-
платно и членовите мораат да ги примат, доколку не 
постоат особени разлози да бидат ослободени. Чле-
новите на извршниот одбор имаат право на накнада 
на стварно направени издаци кои што ги имале во 
врска со доверената им должност. 

Извршниот одбор решава со мнозинство на гла-
совите во присаство најмалку на половина од своите 
членови 

Член 46 
Извршниот одбор ги врши сите работи кои што 

не се во надлежност на другите органи на комората. 
Во надлежност на извршниот одбор особено 

спагја: свикуење собранието, и извршуењето на него-
вите заклучци, одлучуењето за приемот во членство 
и водење евиденција за занишаните членови, рако-
водење со паричните работи, вишење непосреден 
надзор над работењето на адвокатите и адвокатските 
кандидати, грижа за стручното усовошуење на адво-
катите и адвокатските кандидати, поставуење привре-
мени заменици на болните и отсатните .адвокати 
кои што не си одредиле замена, одредуење застап-
ници на сиромашните и поставуење поевзем^тели на 
адвокатските канцеларии на умрените адвокати или 
кои што привремено или постоано го изгубиле пра-
вото на вршење адвокатура 

Член 47 
Претседателот нз извршниот одбор односно него-

виот заменик претседава на седниците на извршниот 
одбор и ја застапуе комората. 

Член 48 
Надзорниот одбор се состои од три члена из-

брани од собранието на комората за време од две 
години. 

Надзорниот одбор должен е најм^тку двапати 
годишно да го прегледа паричното работење на из-
вршниот одбор и завршните сметки и за својот налаз 
да го извести собранието на комората. 

VIII Дисциплински прописи 
Член 49 

За помали грешки и н е у р е д н о с т извршниот од-
бор на адвокатската комора може да казни адвокат и 
адвокатски кандидат со опомена или парично до пет 
стотини динари. Против оваа одлука не е допуштена 
жалба 

Член 50 
Дисциплинските преступи на адвокатите и адво-

катските кандидати, кои што се однесуат на повре-
дите или несовесното вршење на должноста и нару-
шуењето на угледот на адвокатурата, ги суди дисци-
плинскиот суд на адвокатската комора. 

Особено се смета како дисциплински преступ: 
1) ако адвокатот при уписот во комова го скри* 

постоењето на законските препреки за упис; 
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2) ако во недопуштени случаи или на недопуштен 
начин посредуе кај органите на власта; 

3) ако несовесно ги застапуе интересите на 
странките, особено со неоправдани пропуштања на 
работите кои што се потребни да странката го 
оствари своето право; 

4) ако толкуеЈКЈи го законот намерно ја преправа 
неговата смисла и намена; 

5) ако намерно Ја одолжуе постапката, свесно 
изнесуе невистинити факти и обесно поднесуе правни 
лекови; 

6) ако без оправдан разлог одбива да дава правна 
помошт; 

7) ако прими награда за својата работа преку 
износот одреден со тарифата или ја одбива прав-
ната помошт на странката која што не пристанала 
да му плати награда преку утврдената тарифа; 

8) ако во својата канцеларија на видно место не 
ја изложи тарифата; 

9) ако не води или неуредно и неточно ги води 
книгите на примањата и издавањата; 

10) ако наплати правна помошт која што е дол-
жен да ја даде бесплатно; 

11) ако за време на привремената забрана на 
вршење адвокатурата врши адвокатски работи или 
таа забрана ја изигруе на друг начин; 

12) ако преку платен посредник или на друг 
недостоен начин бара клиенти; 

13) ако потпише поднесок составен од лица кои 
што не се адвокати ни адвокатски кандидати, или 
ако на друг начин поможуе на неовластени лица во 
вршење на адвокатски работи; 

14) ако на јавна продавачка на која што го за-
стапуе новерителот купи за своЈа сметка или за 
сметка на своите роднини ствар која што се продава. 

Член 51 
Дисциплински казни се: 
1) парична казна од пет стотини до десет илјади 

динари против адвокати и од една стотина до две 
илјади динари против адвокатски кандидати; 

2) јавен укор; 
3) обустава вршењето на адвокатурата до го-

дина дена, односно за адвокатските кандидати про-
должуење вршењето на службата најповекЈе до го-
дина дена; 

4) губење правото на адвокатура за секогаш. 
Казните под 1 и 3 можат да се изречуат заедно. 
Осудата на дисциплинска казна повлсчуе и осуда 

на накнада грошковите н а дисциплинската постапка 
и извршуењето на казната. 

Член 52 
Дисциплинските преступи застаруат за три го-

дини од денот кога се направени. Застареноста се 
прекинуо со поднесуењето на пријавата како и со 
сите оние факти со кои што по кривичниот закон се 
прекинуе застареноста. 

Член 53 
Накнадата на штетата не може да се бара во 

дисциплинската постапка. 

Член 54 
Претседателот и членовите на дисциплинскиот 

суд ги избира собрание на комората за време од 
д^е години. 

Дисциплинскиот суд суди во совет од три члена. 
Членовите на дисциплинскиот суд мораат да би-

дат адвокати, а кога се суди на адвокатски канди-
дати т с г г ј еден член на дисциплинскиот суд мора 
да биде адвокатски кандидат кого го одр еду е зем-
скиот секретаријат на синдикатот во кого се адво-
катските кандидати учленети. 

Член 55 
При дисциплинскиот суд на комората постои 

дисциплински обвинител, кого го избира од редот 
на адвокатите собранието на комората за време од 
две години. Дисциплинскиот оОвинител ги започиуе 
извидите, го подига и застапуе обвинителниот акт 
и поднесуе жалби против одлуките на дисциплин-
скиот суд. 

Член 56 
Дисциплинската постапка се води по службена 

должност штом се дозна за дисциплински преступ 
на адвокат или адвокатски кандидат. 

Дисциплинскиот обвинител води потребни извида 
и поднесуе обвинителен акт, односно ако најде да 
нема вина, му поднесуе на дисциплинскиот суд обра-
зложен предлог за обустава на дисциплинската по-
стапка. 

Член 57 
Дисциплинскиот суд го иривакја или го отфрлув 

обвинителниот акт односно предлогот за обустава 
на дисциплинска^ постапка. Тој може да му нареди 
на дисциплинскиот обвинител дополнуење на изви-
дите и да му даде ве таа смисла обвезни напатствија. 

Член 58 
Во случај да дисциплинскиот суд најде да делото 

за кое што се адвокатот или адвокатскиот кандидат 
оптужуат е кривично дело, ке го известат за тоа 
јавниот обвинител. Дисциплинската постапка во тој 
случај може да се продолжи. 

Член 59 
Судовите се должни да му соопштат на дисци-

плинскиот суд на комората кога е против адвокат 
или адвокатски кандидат започната кривична по-
стапка. 

Дисциплинскиот суд за започнуењето на кри-
вичната постапка против адвокат и адвокатски кан-
дидат одма ке го извести извршниот одбор на 
комората. 

Член 60 
Против пресудата односно против одлуката за 

обустава на дисциплинската постапка имаат право 
на жалба во срок од 15 дена до врховниот суд на 
народната република односно до автономната по-
краина: 

1) обвинетиот; 
2) родители, деца и вдовица на обвинетиот, ако 

умрел пред но што пресудата постанала правосилна; 
3) дисциплинскиот обвинител на комората; 
4) јавниот обвинител; 
5) лице кое што со повредата на должноста на 

обвинетиот е оштетено во своите права. 
Дисциплинскиот суд на адвокатската комора 

должен е благовремено да ги достави своите пре-
суди односно одлуки на сите лица4 од ставот прв 
на овој член. 

Член 61 
Врховниот суд на народната република односно 

автономната покраина, како врховен суд во дисци-
плинските СТВАРИ на адвокатите, суди во совет од 
тројца судии. 

Член 62 
За постапката на дисциплинските судови на адво-

катските комори важат аналогно начелата на кри-
вичната постапка, доколку со овој закон не е инаку 
одредено. 

Член 63 
Правосилните дисциплински пресуди ги извршуе 

извршниот одбор на адвокатската комора 
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Паричните казни и трошковите на постапката 
|гавршииот одбор може по потреба да ги наидат 
ирску судските извршни органи. 

Член 64 
Износите на паричните казни по дисциплинските 

•ини се наплату ат во корист на адвокатската комора, 
ЛОЈУ шта со СНОЈ пословник ке го пропише начинот 
на употребата на тие средства. 

Член 65 
За изречените казни дисциплинскиот суд е об« 

везен да го ИЗБОСТИ МИНИСТЕРСТВОТО на правосудне-
ио иа народната република. 

Казната губење правото на адвокатура за секо-
гаш има да се објави во СЛУЖБЕНИОВ ЛИЛ* ИЈ ОЛА а 
република или автономна покраина во која што се 
»авогја седиштето на комора, како и во „Службе-
ниот лист на Федеративна Народна Република Југо-
славија". 

IX Казнени одредби 

Член 66 
Адвокатите и адвокатските кандидати одгова« 

раат кривично ако направат дело прогна должноста 
на адвокатурата. 

Како кривично дело против должноста на адво* 
натура!а се смета особенј: 

1) недопуштено носредуење кај државните ор-
гани или претставките пред странката оти со иско-
ристеше познанс 1 вит ј, врски Је или на друг недо-
пуштен начин ке посредуј кај државните орт ани со 
дел на заштита на нивните интереси; 

2) злоупотреба на овластуељето со цел на ирев* 
земиме кој ј што е противна ти ин^ер^си^е на 
странката; 

3) послуга со пари, хартии од вредност или ства-
ри кои што на учини гело г му се долетели или кан 
што ги примил за својата странка, како и неовла-
стено давање на доверени ге му пари, хартии од вред-
ност или СТАВРИ на Д Р У Ј О лице на послуга; 

4) наплата на недочгуена сума на име награда 
Или трошкови, или наплата поголема награда или 
трошкови но што е пропишано, а особено ако е тоа 
направено со искор^стуењето на тешката положба 
или незнаењето на е гранка та; 

5) откривање на тајната која што учинителот ја 
дознал во вршењето на своето звање, доколку не 
бил ослободен од нејзиното чување. 

Член К7 
За кривичните дела од претходниот член учини-

телот ке се ксзки со лишуење од слобода или при-
силна работа без лишуење од слобода. 

Учините./* ко| што ке направи кривично дело од 
чл. Сб на 'Јвој закон во намера некому да му кори* 
сти или некого Да оштети ке се казна со лишуење од 
слобода со присилна рашла до пег години или са 
дишуење од слобода, а во гаков случај м.ше да се 
изрече и казна конфискација на имотот. 

За судење кривичните дела од членот бб на ов зј 
закон надлежен е во прв стелен окружен суд. 

Член 68 
Лице кое што со награда или во »ид на занает 

дава на странчи правна ном лит, а на тоа со закон 
ве е овластено, ке се казани со лишуел»е од сло^оха 
до година д<на или со присилна работа без лишу-
ење зд слобода, или парично. Паричната казна може 
да се изрече заедно со казната лишуење од слобода 
или со казната присилна работа без дишу ње од сло-
бода. 

За судење кривичните дела од овој член надле-
жен е во ион стелен околискиот СУД, 

X Преодни в завршни одредби 

Член о9 
Владите из народните републики и Главниот из-

вршни одбор на АвтЈномнага покраина Војводина ке 
образуат за своите подрачја во срок од 30 дона по 
влечењето во сила на ЗВОЈ закон комисија од три 
члена, коЈа што во срок од три месеца ке донесе ре-
шење за тоа кои од досегашните адвокати го задр* 
жуат правото на вршење адвокатура во смисла па 
прописите од овој З З К Ј П , ОДНОСНО КОИ ОД адвокат-
ските кандидати го задржуат својсгото на адвокат-
ски кандидат. 

Против рушењето На комисијата, кое што пн* 
смено им се доставу е на заинтересираните адуок^ш 
односно на адвокатските кандидати и на јавниот об-
винител на народната република односно Автоном-
ната покраина Војводина, наведените лица можат во 
срок од 15 дена но приемот на одлука!а Да се жалат 
до врховниот суд на народната реторика односно на 
Автономната покраина Војводина. 

Член 70 
После донесуењето на правосилни решења за пра-

вото на адвокат за вршење адвокатура, во поедини 
народни републики ке се свикаат оснивачки собра-
нија на адвокатските ком Фи. 

Оснивачким собранија ке ги свика министерот 
на правосудне^ на народната република, односно 
Главниот извршни Јдбор на Автономна гл покраина 
Војводина, најдоцна 6 месеци по влегуењего во сида 
на овој закон, 

Со собранието раководи избраното претседател-
ство 

Член 71 
Новоизбраните комови ке ја превземат ѕрхивдта, 

сиот имот и сиге обвези на досегашните адвокатски 
комори, доколку подрачјето на новата комора се 
поклопуе со подрачјето на старата комора. Дека тоа 
не е случај, начини] на делбата мегју коморите ке 
го одреди министерот 1а ира.восудието на плодна ;а 
република односно * лавниот извршни одбор на Ав-
тономната покраина Војводина. 

Во случај да стари*е комори обзаиале две или 
повекје народни републики, начинот на делбата на 
архивата, имотот и обвезнте метју навите комори ке 
го одреди Министерот на правосудне™ ФЛ^Ј. 

Член 72 
Начинот за ликвидација га на побаруењата и 

должењата нп адвокатите к?и што не се примени во 
членство на комората, како и членовите на фамили-
јата па умрените адвокати спрема фондовите од 
бившите комори, ке го пропишат министрите па пра-
восудне™ на народните републики односно Главни« 
от извршни одбор на Автономна!а покраина Војво-
дина врз оснпга на напатствие од Министерот на 
правосудне™ ФНРЈ, 

Член 73 
Недовршени дисциплински постапки кои што се 

започнати про ЈИН адвокати и адвокатски кандидати 
после ослободувањето, ке се продолжуат пз прописи-
те на овој закон. 

Член 74 
Адвокатските испити положени за време на не-

пријателската окупација и адвокатурата стечена спре-
ма дописите на органите на власта на зкунаторот и 
домашните помагачи, по правило не се признаваат. 

Комисијата од членот *>9 на овој закои може да 
ги признае адвокатските испити и е течената адвока-
тура за време иа непријателската окупација под 
услов адвокатот односно адвокатскиот кандидат ДМ 
не се огрешил ион ма*к>дш>-ослободител«ата 4*дофа. 



^ С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ 
' ед ФШГОИВНАИ ДОШИ* адцу&лмкд ЈУГОГЛ&«ИЈ» 

ОГЛАСНИ ДЕО 
Редакцијата на „Службенио! лист ФНРЈ* под-

г о р у е поголем број свесни од својата Збирка на 
вакоиЈ. Така поскоро ке излезе од штампа Законот 
да државните службеници со коментар од др Лео 
Гершкович и др Александар Балтич, Законот за 
установуење право 10 на пензија и за пензионирање 
државните службеници со објаснуваа, како и Зако-
нот за едносбразното сметководство со коментар 
и напатствија за примена. 

Мето така се кидЈОтвуе Збирката на кривични 
прописи со објаснуења и напатствија, Законот за 
авторско право со нр^Билннцгие м ОДЈасиусња*^, 
Законот за печатот и Законот за удружењата, собо-
рите и други 1 е јавни скупови, Законот за војните 
инвалиди со сите уредби и правилници и објашњења. 

Сите издања ка „Службениот лист ФНРЈ" можат 
да се добијат преку Редакцијата, _ бранкова 20, Бел-
град, или на чековна сметка № 2 4 ; ЕО Народната 
Република Србија во сите иродавачници на држав-
ното издавачко претпријатие „Просее!«" и во дру-
гите државни, фронтовски и други книжарници; во 
I зародиш >а к-ем>и.,ика ^лосзекија к,о етне подружници 
II тфодав^чницн на Словенски"! книжен завод и во 
другите книжарници; во Народната Република Хр-
ањена во сите нодр^жћ*ши иа п^ди^ачио.о кф^ш^Ј-
Јатие „Напријед', во сите продавачници на Хрват-
скиот накладни завод, со книжарницата 
фнлиал&та на „Политика" во Загреб и дру п и е кни-
жарници; во народните републики Македонија и 
Црна Гора во сите книжарници „Култура'4; а во 
^родната Република Босна и Херцеговина со кни-
жарницата „Свјетлост" во Сарајево и во другите 
државни, фронтовски и други книжарници. 

ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 
Во издањето на Редакцијата на „Службениот 

лист ФНРЈ' излезе од цламла, како свеска бп. 56 
Заирка Ја на законите, Законот за Јавном* обвини* 
тедсгво со објзснуењата и регистерот во редакција 
на Јавното о т п и ш е л е »во ФГНЛЈ. иредЈовороЈ 10 
напишал др Јосип Хрњчевич, Јавним обвинител 
ФНРЈ. — Книгата има четири табака и планинана е 
на сите четири народни Јазици. Цената е динари. 

ЗАКОН ЗА УРЕДУЕЊЕ НАРОДНИТЕ СУДОВИ 
Во кздањето на Редакцијата на „Службениот 

лист ФНРЈ" излезе овие денови од штампа ВЈ оро го 
издаше свеска 1а 20 на Збирка! а на закони »е .Зако-
нот за уредуење народна;е судови со о б ј а с н у в а 
Во Редакцијата на М и н и с т р и ВОЈО на правосудне^ 
ФНРЈ. Оваа книшка МНОЈ у корисно ке им послужи 
на сите народни судии, на судиите лоро!ници, ад-
вокатите и студенти ге на прави« науки. Книгата има 
7 пласмани табаци и излезе на сите че шри народни 
јазици, Цена е динари. 

НОВ ЗАКОН НА ТАКСИТЕ 
Во издање ЈО на Редакцијата на „Службениот 

лист ФНРЈ'* како свеска 20 на Заирката на закони 
излезе второто издање на Законот за такси Је со 
правилник за ж и в о т о извршуење и званичен ко-
ментар на Министерството на финансии)е ФНРЈ. Во 
оваа книшка која што е печатена на сите че Ј ир и 
вароши јазици е дадена целокупната пречистена 
материја од областа на нашето ново законодавство 
ва таксите. За да би се допринело на поарно раз* 
бирање и на Правилно применуење на законските 
јздр^ф« Министерството н* ф ш ѕ с о т е ФНРЈ даде 

свој службен коментар на Законот за таксите н на 
правилникот за неговото ѕсзвршуење. Цената е 12 
динари. 

ЗАКОН ЗА ОПШТОДРЖАВЕН СТОПАНСКИ ПЛАН 
И ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Во издање го на Редакцијата на „Службениот 
лист ФНРЈ ' постои во с в е с к а 55 на Збирката на 
законите Законот за о п и т . о д р ж а в м е стопански 
план и за државниве орѕани зе планирање Зако-
нот за државните стопански г.ргпфијагија. Во кни-
гата се објавени говорите к сксиозеите на Мини-
СЈерот АндриЈа Хебраш и на Борис Кидрич кон 
ШЈО ги дале пред Народната скупштина. Книгата 

излезе на српски, хрватски и македонски народен 
јазик и кошта 15,— денари. 

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1947 ГОДИНА 
Годишната претплата на „Службениот лист 

ФНРЈ" за 1Ѕ47 година изнесуе 5С&— динава 
ако целиот износ се полага одеднаш во иког 
на првото полугодиште. Ако претплата ге о-
лага, полугодишно, 1огај за секое полугодлште 
изнесуе ЗОО— динари« 

Претплата на „Службените соопштена на 
Сојузниот уред за цени'1 за 1947 година чзаесуе 
250.— динари. Ако претплата се полага осмо 
за едно полу годиште, тога] за секое подука 
дипле изнесуе Ш.— динари. 

Пре1 платата за 1947 година треба ла се 
испрати најдоцна до декември 1946 10/1 и »а, 
оти со 1 јануари 1947 година не се зире 
исправјањето на сите кои што до тој срок 
не ке положат претплата. Доколку « еа 
невозможно од буџетски разлози, треба (а се 
јени на Администрацијата на „Службеиио! Ј,НСГ 

ФНРЈ*' колку примерци во идната година к на 
кој народен језик се сака да се се прима, "оа 
ест, за иолл(у примерци е обезбеден кредит со 
бу^ешт и да се даде обвеза од установата -тк 
по*реалист износ на име претплата ле биде 
измирен до крајот на месец јануари 1947 го-
дина. На сите државни установи ч наоо~«зн 
одбори листот ке се испракја од 1 јануари 19*7 
година откога ке се прими претплатата или к^ 
се добие ова сбавестуење. 

Се молат сите претплатници, кога ни нчжуат, 
да се повикаат на К-број што стои на 'проста 
на примерокот на „Службениот лист" што се 
пракса. На грбот на чековната или пошгано га 
уплатница треба секојпат да се назначи т^чна 
адреса (последна пошта, околија), К-Срој и т о 
го носи досегашната адреса на „Службениот 
лист", како и зошто лари 1 е се испранјаат. 

Редакцијата 
ма »Службениот лист ФНРЈ' 



е 1Џ&Ш « — Број 102 СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда. 18 декември 1946 

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 

Курса« лис«а 14 новембра 1946 
Валута 

100 алб. франака 
100 аустр. шилинга 
100 белг. франака 
100 буг. лева 
100 чех. круна 
1С0 дан. круна 

3 ег. Фунта 
1 енгл. фунта 

100 франц, франака 
100 хол. форинти 
100 метро-лира — „А 

1 кан. долар 
100 нађ. форинти 
100 нем. марика 
100 норе. круна 

1 пал. фунта 
100 рум. леја 

1 амер. долар 
100 швајц. франака 
100 швед. круна 
100 тур. лира 
100 лира „Б" 

Албанија 
Аустрија 
Белгија 

, Бугарска 
Чехословачка 
Данска 
Египат 
Енглеска 
Француска 
Холандија 
Италија 
Канада 
Мађарска 
Немачка 
Норвешка 
Палестина 
Румунија 
С. А. Д. 
Швајцарска 
Шведска 
Турска 
Зона ,,Б" 

Напомена: 

1) наведени курсеви примењују се за обрачун 
»звање девиза и ефективних валута, уз наплату 
провизије и трошкова на основу прописане тарифе; 

2) курс аустриског шилинга примењује се само 
за обрачун ефективних шилинга, пошто девизни об-
рачуни за сада практична не постоје за шилинге. 
За обрачун шилинга у динаре при царињењу, као 
и За плаћање ж е л е з н и ч к а подвоза преко Аустрије 
примењује се курс од 500 динара за 100 шилинга; 

3) наведени курсеви прЈтстављају средње кур-
севе који се примењују и при куповинама и при 
продајама, без ма каквих других додавања или од-
бијања. Према томе, поред средњих курсева нису 
у употреби куио-продајни курсеви. 

III бр. Пр. 101610. — Из Народне банке ФНРЈ, 
5 децембра 1946 године. К 4061 1-1 

године 
у Дин. 

1.250,— 
ЗОО,— 
114,083 

10,— 
100,— 

1.041,39 
206,66 
201,50 
41,979 

1.884,658 
15,— 
50,— 

425,— 
60,— 

1.007,05 
201,90 

0,50 
50,— 

1.162,79 
1.390.82 
1.776.83 

30,— 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ЈУГОДЕНГ 

— ФАБРИКА ЗУБОТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА 
И ИНСТРУМЕНАТА" 

Министарство финансира ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним оредузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

На основу решења Министарства финансија" II бр. 
2574/46 од 30 новембра 1946 године уписано је у ре-
гистар државних привредних предузећа општедр* 
жавног значаја под редним бројем 33 државно 
привредно предузеће општедржавног. значаје под 
фирмом: 

„ЈУГОДЕНТ - ФАБРИКА ЗУБОТЕХНИЧКИХ УРЕ. 
ЂАЈА И ИИСТРУМЕНАТА" 

са седиштем у Новом Саду. 
Предузеће Је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 

462 од 31 о ^ о б р а 1946 године. 
Предмет пословања предузећа је: производња в 

оправка зуботехничких уређаја и зуболекарских ин-
струмената. 

Директор предузећа је Иван Петковић који пот* 
писује предузеће у смислу лрописа правила преду* 
зећа. 

II бр. 2574/46. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 30 новембра 1946 године. К 4058 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-. 
ДУ ЗЕ ЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПЛИВА 

— ФАБРИКА ЛЕКОВА" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17, 

Основног закона о државним привредним оредузе . 
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује; , 

На основу решења Министарства финансија М бр. 
2566/46 од 30 новембра 1946 године уписано је У ре-
гистар државних привредних предузећа општедржав-
но-г значаја пзл редним бројем 30 државно ггривре* 
дно предузеће општедржавног значаја под фирмом: 

- „ПЛИВА — ФАБРИКА ЛЕКОВА" 
са седиштем у Загребу. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 
462 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: производња 
лекова, лековитих специјалитета, средстава за распо-
знавање болести и чување здравља, производња си-
ровина и полуфабриката потребних за хемиско-фар-
мацеутску производњу. 

Директор предузећа је др Милан Краљевић који 
потписује предузеће у смислу прописа правила пре-
дузећа. 

II бр. 2566/46. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 30 новембра 1946 године. К 4059 1-1' 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ДРЖАВ-

НИ ОСИГУРАВАЈУЋИ ЗАВОД ФНРЈ (ДОЗ)" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 

Оснозно^ закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује : 

Н а основу решења Министарства финансија II бр^ 
2630/46 од 7 децембра 1946 године уписано је у реѓа* 
стар државних привредних предузећа општедржав* 
ног значаја под редним бројем 34 државно привред 
дно предузеће општедржавног значаја под фирмом: 

„ДРЖАВНИ ОСИГУРАВАЈУЋИ ЗАВОД 
ФНРЈ (ДОЗ)" 

са седиштем у Београду. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

462 од 23 октобра 1946 дедине« / 
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Предмет пословања предузећа је: оспоравање 
имовине против свих врста ризика у погледу којих 
се по начелима технике осигурања може вршити оси-
гурање; осигурање лица за случај смрти има дожив-
л>ен>е, као и против несрећних случајева и мешовито. 
Ове послове може вршити на територији Федеративне 
Народне Републике Југославије и у иностранству. 
Д О З може примити у виду реосигурања ризике из 
»ностранства као и уступати иностраним предузећима 
делове ризика за које он јамчи. ДОЗ спроводи сва 
обавезна осигурања у Федеративној Народној Репу-
блици Југославији осим радничко-намештеничког (со-
цијалног) осигурања. 

Генерални директор предузећа је Дермастиа ДР. 
Маријан који потписује фирму з а Савезну дирекцију 
по свим обавезама које проистичу из редовног по-
словања, у случају његове спреченост потписује 
фирму Ерцеговић Андрија, помоћник генералног ди-
ректора. 

II бр. 2630. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
7 децембра 1946 године. К 4060 1-1 

К О Н К У Р С И 
КОНКУРС ЗА КОМПОНОВАН^ ДРЖАВНЕ ХИМНЕ 

Президијум Народне скупштине Федеративна На-
родне Републике Југославије позива југословенов 
композиторе и музичаре да компонују Државну хим-
ну ФНРЈ. 

Музичка композиција Државне химне треба да 
буде свечана и борбена, и да одговара већ изабра-
ном тексту. Текст треба да буде обрађен за једно-
г л а в и или двогласни хор уз клавирску пратњу. 

Рукописе композиције слати Президијуму На-
родне скупштине ФНРЈ, е назнаком „за жири"'. Ру-
кописе треба потписати шифром, а У посебним ко-
вертима дати објашњења шифре. Рок за предају 
рукописа је 1 март 1947 године. 

Три најбољу композиције химне биће награђе-
не, и то: 

прва са динара 60.000 
друга са динара 25.000 
трећа са динара 15.000. 
Прва награђена композиција биће проглашена 

званичном Државном химном Федеративне Народне 
Републике ЈугославиЈе. 

Жири за оцену текстова сачињавају: Петар Бог-
данов, Михаило Вукдраговић, Бранко Драгутиновић, 
Славко Златић, Радован Зоговић и Само Хубад. 

Из Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 12 
децембра 1946 године. К 4062 1-1 

Д Р У Ш Т В Е Н ЗБОРОВИ 
ЈУГОСЛОВЕНСКА ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА 

БАНКА А. Д. 
Ќ е д г а а д р у г * Д.. Јадранско подунавска 

ђ и х а ; М И Ш * банка 1 д . * д о г р а д е « * тргова*** 

банка а. д., све из Београда, на својим ванредним 
зборовима, одржаним на дан 3 новембра 1946 годи-
не, чији су зборови одобрени решењима Министар-
ства Финансија НРС, и то: Београдске задруге а. д. 
решењем бр. 132704/46; Јадранско подунавске банке 
решењем бр. 132705/46; Извозне банке а. д. решењем 
бр. 132706/46 и Београдске трговачке банке а. д. ре-
шењем бр, 132703/46. одлучили су д а се споје у нову 
приватну кредитну установу под именом: Југосло-
венска извозна и кредитна банка а. д. — Београд, 
која преузима целокупну активу и пасиву напред -на-
ведених спајајућих банака. 

Решењем Министарства финансија ФНРЈ VII бр. 
19676 од 11 новембра 1916 године одобрено је осни-
вање и правила Југословенске извозне и кредитне 
банке а. д. — Београд, а на претходном збору ак-
ционара исте банке, који је одржан н а дан 20 но-
вембра 1946 године, чији је рад одобрен од стран« 
Министарства финансија НРС, бр. 139702/46, усвојена 
су правила. 

Југословенска извозна и кредитна банка а. Д. је 
приватно кредитно предузеће основано спајањем 
Београдске задруге а. д.. Јадранско подунавске бан-
ке, Извозне банк? а, д. и Београдске трговачке бан-
ке а. д. Њен задатак је, да сакупља слободна новча-
на средства, да кредитира привреду д нарочито њен 
приватни сектор, и да обавља извоз и увоз разних 
производа. 

Банчина фирма гласи: 
На српском језику: Југословенска извозна и кре-

дитна банка а. д.; 
на руском језику: Југославскии ЗкспортниК и 

Кредитиве Банк Акц. О-во ; 

иа француском језику: Вапчие Уои§:оѕ1аУе б! Ех-
рог1аИоп е* с!е СгесШ:, Ѕ. А.; 

на енглеском језику: Уи^оѕ1ау ЕхроП апс! С г е ® 
Вапк, 1пс.; 

Седиште банке је У Београду. Она може отвара-
ти филијале и заступништва У Београду и другим 
местима Федеративне Народне Републике Југослава 
је као и у иностранству. Фирма банке и њених фи-
лијала и заступништва протоколисаће се код над-
лежних судова. 

Банку преставља Управни одбор, а банчину фир-
му обавезују и потписују чланови Управног одбора* 
директори и прокуристе. За пуноважно потписивање 
потребна су два њихова потписа испод штамбиљом 
утиснуте, исписане или огштампане фирме, од којих 
један потпис мора бити члана Управног одбора или 
директора. Управни одбор одређиваће ко ће потпис 
сивати фирме филијала и заступништва. 

Своје службене објаве банка ће вршити преко 
службених листова. 

Основна банчина главница је сто милиона дина-
ра, подељена на један милион акција по номиналних 
стотину динара свака, која ће се уписати и уплатити 
у оброцима. Управни одбор одређује износе оброка 
и рокове њихове уплате. Основна главница се унла-
ћује гфвенсѓвгнЗ преузимање*! имовине спајајућих 
Шик. 
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Банка врши све законом дозвољене банкарске и 
трговачке послове а ноглавиго: 

1) даје личне и реалне кредите; 
2) прима улоге на ипедњу ио књижицама, теку-

ћим, чекЈВним и депозитним рачунима и благајница 
•им записима; 

3) прима на чување и руковање хартије од вре-
дности и све остале предмете од вредности, и даје 
сефове у згкуп; 

4) врши све мењачке и девизне послове; 
5) врши иовоз и у*'»з разне рЈбе за свој или 

туђи рачун, за готов новац или уз ком:1ензацију; и 
6) врши све остале банкарске и комисионе по-

слове КЗЈ; исплате, наила!е и вирманисања; издаје 
чекове, налоге, кредитна и гарантна писма; купује и 
продаје за свој или туђ рачун х а р и ј е од вредности, 

јучешћа и пофалувања; врши службу кореспондена* 
та страних банака и предузећа. 

Си ја јуће банке; Београдска задруга а. Д-, Ја-
/фанскЈ подунавска банка, Извозна банка а. Д. и 

ј Београдска трговачка банка а. д. прес гаду да раде на 
дан 30 новембра 1У-Ш године као самоС1алне .уста-
нове, а од 1 децембра 1^46 I идиле почиње рад Југо-
словенска извозна и кредитна банка а. д., која је пре-

узела сау активу и пасиву, дакле све послове, прпев 
и обавезе спајајућих банака. 

На претходном збору акционара Југословенов 
»извозне и кредите банке а. д. изабрани су За чла-
нове Управног одбора; Љубомир Сарачевић, др Ми* 
дорад Томић, Петар Милан тић, инж. Милан Недић, 
Јован Митровић, Милан Мих. Стефановић, Зафир 

•Станковић, Младен Ковачевић, Богољуб Поповић, 
'Бранко Драговић, Бранко Зрнић и Радослав Мир-
ковић. 

На седници Управног одбора Југословенов из-
возне и кредитне банке а. д. одржане на дан 25 но-

вембра 1946 године дато је прав) прокуре директо* 
ру банке* Милутину С т а н к о в и ћ у ; помоћнику ди-

јректора банке др Милосаву Радиаовићу; и шефови-
м а одељења: Ђорђу Михајловићу, Милану Јефтићу 

'ц Миливоју I Г и т ићу. 

Предње дајемо Јавности. 

Југословенска извозна и кредитна банка а. д. 
С т а ш е в и ћ , Љуб. Сарачевић 

Примамо се чланства у Управном одбору Југо-
с л о в е н а извозне и кредитне банке а. Д. — Београд: 

Љубомир Сас. зчевић, с. р ; др Милорад Томић, 
С р.; Петар Милановић, с. р.; инж. Милан Недић, с. 
р.; Јован Митровић, с. р ; Милан Мих. Стефановић, 
е* р ; Зафир Станковић, с. р.\ Младен Ковачевић, с. 

I р.; Богољуб Поп звић, с. р.; Бранко Драговић, с, р.; 
Бранко Зрнић, с. р.; Радзслав Мирковић, с. р. 

Примамо се прокуре: 
Милутин Станојловић, е, р.; др Милосав Радиво* 

•ић, с, Ђорђе Михаиловић, с, р.; Милан Јефтић, 
с р ; Миливој Поштића с. р. 

Окружна суд ГА град Београд ПОЈ бр. Фи 
** 7 з е д о в ? « 1 Ш ио нашит* прописане По-

тврдио је оглас Југословенов извозне и кредитне 
банке а. Д. У Београду. 

Фи, бр. 68; /46. — Од Окружног суда за град Б е > 
град, 7 децембра 1946 године. 4571 1-1 

ЛИКВИДАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
СТРУЧНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ КАНЦЕЛАРИЈА 

И ПРОМЕТ КАНЦЕЛАРИСКИ^ 
УРЕЂАЈЕМ 

Решењем Владе ФНРЈ број ПО 1091/1946 од 12 
новембра 11Ј40 Једине, одређена је ликвидација „Др* 
жавног предузећа за Сфучну ор!анизацију канцела-
рија и промет канцелариски уређајем', а решење* 
Министра трговине и снаодевања Ф Н Р Ј , број 
од .30 новембра ИМ!) године именовани су чланови 
Комисије За спровођење ликвидније. 

Пззивају се повериоци и дужници „Државног 
предузећа за стручну ор*анизацију канцеларија * 
промет канцелариским уређајем' сада V ликвидација 
Да пријаве СВОЈ* оограживања односно дуговања Ко* 
МИСИЈИ за ликвлдациЈу у п^ис^ориЈама предузела у 
Београду, Јакшићева ул. бр. 4а3 

Повериоци и дужници имају право да у року од 
месец дана од дана објављиван^ овог огласа прове-
ре свЈЈа нотраживања односио дуговања. По истеку 
горњег рока сматраће се књил<ења веродостојнана. 

КОМИСИЈУ за ликвидацију „Државног предузећа 
за стручну организацију канцеларија и промет кан-
целариски уређајем' сачињавају; др Славко Пар-
тнер, Бранко Орешчанин и др Бошко Машић. 

Прилепљена такса од динара 5, 2, 5, 10, 25, 2 в 
60 пара. 

Окружни суд за гоад Београд под бр. 215/48 
од 6 децембра 19^6 године Ј.О наплави '»аксе ИЗ 
Т. бр. 37 и 41 Закона о судским таксама потврдио је 
оглас Државног предузећа За стручну организацију 
канцеларија и промет чанцелариским материјалов 
„СПОРНА". 

Бр. Фи, 215/46. — Од Окружног суда за град 
Београд, 6 децембра 1946 године. 4561 1-1 

ОПШТЕ ОСИГУРАВА ЈУ ЋЕ ДРУШТВО „ЈУГОСЛАВ 
ВИЈА" У БЕОГРАДУ 

Одржаће 27 децембра 1Ѕ46 године у И часова 
пре подне у својој згради у Београду, Теразије 10 1Г, 
ванредан збор акционара са следећим дневним 
редом; 

1) избор 3 акци>нара који ће бити оверачи за* 
Писникд и бројачи гласова; 

2) решавање о даљем раду друштва; и 
3) евентуалне. 
Депоновање, акција и депоновање потврда нов-

чаних завода К Ј Д КОЈИХ се њихове акције налазе у, 
депоу врши се на благајни друштва „Југослвије" 
Теразије 10 сваког ратног дана од 8 до 12 часова 
пре подне почев од дана изласка звог огласа у 
„Службеном листу ФНРЈ" и „Службеном гласнику 
Србије* на до 1& децембра 1946 године у 12 часова 
у Подне закључно 

Сваки акциону х з | * жели учествовати иа м о и 
Је 'Оштета дор*** ^ а ла« 

т а о * бар**!«)* ирану, 8290 
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Член 75 
Кандидатската пракса за време на непријател-

ската окупани^ не се признава 
Адвокатските кандидати кои што до в л е ч е њ е т о 

во сила на озо ј закон имаат две години или повекје 
кандидатска пракса во адвокатска канцеларија, сте-
чуат право нч полагање адвокатски испит ако про-
веле година дена на работа ка ј суд ил,1 каЈ ј .в . .о 
обвинителство или на правни работи ка ј орган на 
државната власт или орган на управата. Адвокатски 
кандидати кан што иц денот на в л е ч е њ е т о во сила 
ма овој закон немаат две кодиии кандидатска пракса 
шо адвокатска канцезарија стечузт право на полага-
л е адвокатски испит под условите од членот 4 на 
о в о ј закон. 

Член 76 
Лица со свршен правни факултет кои што уча* 

ствуеле во народноослободителната бор бл, како и 
Лица кои што биле во заробјеннштво иди интерна-
ција, а не се огрешите кон народноослободителната 

'борба, стечуат право на полагање адвокатски испит 
После една година работење пропишано во чл. 4 
Ст. 1 на овој закон. 

Член 77 
Владите на народните републики можат Да до-

иесуат поблиски прописи за примената и извршуе-
Њ С Т Ј на овој закон. 

Член 78 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по обја-

зуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија . 

У. бр. 655 
12 декември 1&46 година 

Велт рад 

Претседателов на Президиумот на Народната 
скупштина па Федеративна Неродна Република 

Југославија 

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

717. 
Со цел да се овозможи правилната примена на 

Пленот 16 Законот за национализација на приват-
ните стопански претпријатија во поглед на нивен гл-
а с а њ е т о и нримопредавачка »а имотот на национа-
лиаираните претпријатија како и со цел дз се иззрши 
контрола нат правилното спроведбени на национа-
лизацијата, Владата ФНРЈ. на основа членот 23 За-
конот за национализација па приватните сто -г. тски 
претпријатија, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА НА СПОЈУЕЊЕТО НАЦИОНАЛИЗИ-
РА КИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА СО ДРЖАВНИТЕ 

СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Се за бр ану е секое спојуење на национализира-
вите претпријатија со државни стопански претпри-
јатија се додека Владата ФНРЈ не донесе во смисла 
»а членот 23 Законот за национализација на приват-
н и т е стопански претпријатија поблиску..цдр&дш. а* 
- постанка га на национализацијата. 

Ј} Д о доиесуељето на овие прописи се забрануе 
гехзе иреиесуење иа движен и недвижен имот одна-
циоиализнра^ште претпријатија на државните сто-

пански претпријатија, како и секоја употреба иа 
било каков имот на националиаираните претпријатија 
во цели кои шт > не се во непосредна врска со ре-
дозното работење на национализираното претпри-
јатие. 

16 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

718. 
Н а основа чл. 10 Уредбата за ревизија дозво-

лите за работа и ликвидација на приватните кре-
дитни претпријатија, пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА ЧЛ, 7 ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАП-
КАТА НА ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ПРИВАТНИТЕ 

КРЕДИТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Во членот 7 ст. 1 и 2 Правилникот за постап-

ката на ликвидацијата на приватните кредитни прет-
пријатија зборовите: „Службениот лист ФНРЈ" се 
бришат и на нивното место се сгавуат зборовите: 
„службениот лист на народната република". 

Член 2 
Овој правилник вле! уе во сила со денот на обја-

чуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

VII бр. 20237 
5 декември 1946 година 

Велт рад 

Министер на финансии!е 
Сретен Жује вич, е. р. 

719. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и потрошувачка ац стоката и точ, I* Ношење то ап 
Стопанскиот Е ВЃТ за одредуењеш п р е д м е т е кои 
што спагјааг под планска расиоделба и нотр-Јшуачка 
од Г2 мај 1945 година („Службен лист" бр 32/45) из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЧКАТА НА 
АЛУГЛНИСКИ САДОВИ 

1) А л п и н с к и садози до 5/8 литри на з а п р е ш е 
можат потрошугчите ел убодно да ги иабаѕуат без 
одделни о д о б р е њ а и без упис во нотрсшуачкоте до-
кументи. 

2) Алумински1е садови преку 5/3 литри запре-
мина мо:ка1 домаќинствата да «и наб . зуаг годишно 
н а ј п о в е ќ е до вкупно 15 л. запремина без оддел:!'! 
одобруењд но со упишу ње во иотрошуачките доку-
менти (потрошуачка1а книшка за домакјииство „К". 
домаќински потрошувачи« лист). 
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,3) Прометот со злуминеки садови од производ 
дуачот до продавачот на мало ке се врши по план-
ски пат 1. е со доделуење на контингенти до прода-
вачот на мало. 

4) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об* 
јавуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 92894 
12 декември 1946 година 

Белград 

Министер на трговијата и снабдуењето, 
др. Заим Шарац, е. р. 

720. 
На основа чл. 13 т. в), а по исполауењето условите 

од чл. 14, 15 и 16 Законот за удружењата, соборите 
и другите јавни скупови донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ОДОБРУЕЊЕ О Б И В А Њ Е Т О И РАБОТЕЊЕТО 
НА УДРУЖЕЊЕТО „СОЈУЈ НА КНИЖЕВНИЦИ^ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА" 

Спрема поднесената програма и правилата се 
одобруе о б и в а њ е т о и работењето на удружење™ 
„Сојуз на книжевници ге на Југославија' со дејноста 
на територијата на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија со седиште зе Белград. 

Таксата од Тар. бр. 1 и 7 Законот за таксите е 
наплатена. 

IV бр. 12634 
6 декември 1946 година 

Бел1рад 

Министер на внатрешните работа, 
А, Ранкович, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕЗИДИУМОТ 

На Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
за умешност во командуеље, покажана храброст, 

осведочена работа на осгваруење братството и един-
ството на нашите народа и особени заслуги за на-
род стечени во текот на народноослободителната 
борба да се одлику ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мај фи; Бзрсвић Н. Душан, Кзлембер Ј. Божо, 

Новаковиќ Ж. Душан, Роквић В. Драган и Жигић 
Ј. Проко; 

капетани: Фрбежар И. Јосип, Косановић Н Ми-
лан, Мирић М. Ђуро, Пипер М. Милован, Радаковић 
Н. ЈОВЈ, С ЛП ја В. Векослав, Светличић А. Иво, 
Типа П. Милив >Је и Варга Ј. Стеван; 

поручници: Анделфингер И. Иван, Атлагић М. 
Драган, Јвоић С. Станко, Катић М. Милан, Прица П. 
Илија, Рамић И Јозо, Рашета М. Дане, Шкундрић 
А. Раде, Топић О. Симо и Ву целић М. Ђуро. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
мајор Романо И. Саламов. 

Среда, 18 декември 194в 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајор Петковић С. Драгољуб-Столе; 
капетан Веселиновић Т. Лазар. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
пуковник Смирнов Ф Владимир Волођа; 
мајор Калембер Ј. Божо; 
капетани: Булић М. Јеролим, Далбело В. Урош. 

Десно 1 ивић М Милуин, Миркович а . слрахиша, 
Сумбуловић С. Моцо и Васиљевић П. Мирко; 

поручници: ^ерић М, илија , Јамбрек ј . Драгу* 
тин, Милутиновић Ј. Свето, Ожеговић М. Анте, Ро« 
дић М. Петар, СаватЈвић Н. Лазар и Шево Ј. 
Здравко; 

пот поручници: Глогиња Ј. Раде, Љубић Љ . Ве* 
лимир и Младеновић И. ИлиЈа; 

заставник Компот Ј. Васкрсије; 
ст. водници: Ландека .1. Станко, Мудрић М, Ђуро^ 

Пилиповић М. Миле, Сиђак М. Лазар, Шевић М. Ни* 
кола и Врачар В. С1ево; 

водници: Бањак И« Буро, Чанак В. Петар, До* 
шлов Д. Мирко, Лежајић М. Душан, Мудринић М. 
Андрија, Жељковић Н. Драгутин и Зукић С. Мла-
ђен; 

мл. водници: Аничић П Урош, Игмзн П. Ђуро* 
Крстуловић И. Миро, Ма|кић В. Ђорђе, Марковић' 
Б. Миливоје, Милић М. Никола, Новаковић Ј. Милан 
и Родић И. Милан; 

десетар Војнић Ј. Миле; 
борци: Блу ман М. ивица, Бркљаћ Ј. Јово, Дам-' 

јановић Л, Миле, Драгић Ј, Бранко, Драгић Ђ Про« 
колиба, Бајић Ј Перо, Ђурђевић Ј, Душан, Гранули!! 
Н. Бранко, Јовић М. Станко, Јовишевић О Јово, 
Кесар Б Милоје, Кнежевић Ђ. Драгутин, Ковачевић 
B. Или ја, К Ј в а ч е в и ћ В. Перо, Ловре Л И чедо, ЛЈопић 
С Перо, Маленић Г. Душан, Миланови*! Г. Велимир 
Пушац С, Милован, Секула М. Илија и Банић Б. 
Крста; 

Вујиновић М. Митар. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани: Претић С, Милош и Равњанеки Н, 

Боро; 
поручници: Буцало С. Душан, Цвитанић Ј. Ми-

лан, Ћебо М. Славко, Додиг А. Иван, Дремпешћ Ј4 
Јосип, Дробац ѓ пи-кола I розданип М. милан, 
брек Ј. Драгутин, Качавенда М. Бранко, Ковачевић! 
М. Реља, Медић С. Буро, Михаљи Ј. Фердинанд, 
Папић Ђ. Никола, Пауновић П, Добривоје, Ређић 
C. Хусреф, Самарђић Ј Мирко, Шкорић Д. Никола* 
ГешиЈа И. Анте, Грахлић Ј. Ивзи, Војновић И. Ловз* 
В у ч е в и ћ И. Иван, Вујновић Ђ. Петао и Жигић М. 
Богдан; 

потпоручници: Алексић П. Јово; Бановић 
Ђуро, Бубањ Ђ Драган, Г и и ћ М. Лазо, Ј >вић Ђ* 
Влајко, Ковачевић П. Дмитар, ЈБујић П Славенко, 
Матијевић П. Милан, Обреза Лудвиг, Перуничић 
М. Ђорђе, Поша I I Никола, Рашић С. Боко, Томић 
И Петар, Трбојевић С. Петар, Влаховић М Никола, 
Вучковић М. Никола и Зирић П. Бран*.-); 

заставници: Џелајлија Н Или Ја, Фураћ С. Јанко, 
Глувајић Ј. Јован, КанIао С. Младен, Кораћ И. Ду< 
шаи, Крмпот Ј. Васкрсле, Мареновић М Милан, 
Обрадовић М. Милан, Шершић В. Иван, Варат Т. 
Никола, Видовић Н Миле, Винковић С. Јосип, Жигић 
Ј. Милан ч Жижа М. Никола; 

сг. водници. Анн;лсвић Ђ. Стјепан, Арбутина П. 
Стојан, Басара Ј. Миле, Бјелић П Јово. Бјелобрлић 
Л. Суљо, Бобић Ђ. Марко, Царић Д. Стево, Ћур-
чић Ј. Ђорђе, Дудулипа П, Симо, Дошен М Благоје, 
Дробњак С, Иван, Граховац М. Бошко, Ивковић Ш. 
Јозо, Јакшић о. Спасоја, Јелача М. Мићо, Карасиљ 
Ј. Светислав, К жотовић Ј. Василије, К »лччуп.^ћ 
Рзде, Котур Ј. РУЈКС, Марчета И. Јм^&З," Милова-
новић Ј. Милош, Пуканић И. Фрањо, Пувач И. Ни-
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кола Стипић С. Милорад, Тарбук И Бранко и Вељео 
А. Силва; 

водници: Цветичанин В. Мирчо. Делибашић П. 
Никола, Дошлов Д. Мирко. Косић Ђ Ђуређ Коце 
П Душан, Кукић М. Драго, Марчета С Бранко, 
Мудринић М. Андрија, Гитарић К. Негослав и Зељ-
ковић Н Драган; 

мл. водници: Аничић П Урош, Дамјановић М. 
Анте, Грабеж Р. Спасоје, Предић Ђ, Спасоје и Про* 
тега П Иван; 

десетар«: Маринковић В. Милош, Прљић С. Борко* 
Репић Ј. Андрија. Стојчић Л. Марко, Суботић В. 
Јово, Топић М. Станко и Велимировић М. Гојко: 

борци- ДКМИТРИН М Стево, Бошевски Т. Ђорђе, 
Ђукић Н Војин, Иваковић Ф Стеван, Ловић Н Вељ-
ко, Калинић И Стојан Мандић М Мирко, Манић 
Ђ. Мирко, Марковић Т. Ристо, Милаковић Т Ве-
лимир, Миловановић Л. Васо. Милковић .1 Стојко, 
Пејаковић Т. Марко, Спремо В Петар, Сгојак-вић 
С. Миле, Шпрљан С. Марко, Трајковић Н Митар, 
Велечковић В. Лазар, Жиго К, Крсто и Цветковић 
Т. Станимир; 

Чубра Ј. Милан и Прекаљ П, Анђело, 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Безић К Срећко; 
потпоручник Николић Л Љубомир; 
заставници: Бајло Н Зарије, Марић И. Владо, 

Нинковић Т. Миленко, Папић М, Данко и Радисав-
љевић Р. Тихомир; 

ст, водници: Гржанић П. Петар, Гизлић А. Ни-
кола, Јурас Н. Бранко, Кецман П Јово, Мачкић Т. 
Стојан, Мирковић Ђ. Милан, Патежанин Л. Никола, 
Писаоић Б. Милан, Величковић М Александар, Воји-
новић М. Миленко и Врачар В СТРВО; 

водници: Бањац Н. Ђуро, Балада В Марин, 
ДВОРНИК А. Иван, Ђукановић П Злравко, Грабеж 
П. Радосав, Карас П. Милован. Кесић Ћ. Ђурађ, 
Корман X. Селим, Николић Ђ Саво, Персић Е. Бо-
гомир, Поповић И. Станко, Прерад М. Драгомир, 
Попић М* Милош, Смоје Л Станко и Зукић Ђ. 
Душан; 

мл. водници: Дамјановић М. 'Анте, Монтан С, 
Петар, Писарић М. Ђуро, Предић Ђ Спасоје, Ра-
дојко С. Душан и Спасић М Недељко: 

д е с е т к и : Маленић Г. Дмитри, Малинковић В. 
'Милош, Репић Ј. Андрија. Станетић П Пртар Стој-
чић Л. Марко, Суботић В. Јово и Ристић М. Вла-
димир; 

борни: Бабић В. Урош, Бауман М, Ивица. Бје-
логларић М На јил, ЧУЛУМ И. Љубо МР тић И, Петао* 
Ћирић П. Драган, Ђорић Н Зијан, Дамјановић С. 
'Алекса, Драгић Ђ. Прокопија, Ђурђевић Ј Душан, 
Голеш Ј БГТРЖ, Гранулић Н Бранко, Јовановић А. 
Матине, Јовишевић О Јово, Калина Р. Душан Кља-
јић Т, Стојан, Ковачевић В Илија. Ковачевић В. 
Перо, Кубураш Ш. Рамо, Левајшић И, тозо, Ловр-е 
Ј. Пазао, Лукић С. Саво, Лукшић Б. Арне, Љепић 
С. Перо. Лепојевић Р. Станислав, Мандић Ч. Мирко, 
Мзрић Ђ. Мирко, Мат;он»ћ ТТТ Л^чо ЈА т-чт^ч^рчић 
М МИЛУТИН, Миловановић Л. Васо, Миљковић Ј . 
'Стојко Митић В. Добривоје, Орлић М. Милан. Пе* 
(јаковић Т. Марко, Пејић Г. Бранко, Петрић П. Урош, 
Зоп^Рић С. Симо, Сиган М Мите, Сп* "ић С. Р^те, 
'Стојаковић С. Миле, Стоиљковић М. Милорад, т а -
рин И. Никола, Шкорић Л. Остоја. Убовић Ђ Лован, 
Вранеш Ђ Михајло, Вујиновић М. Митар, Ристић 
С Милан, Ристић С. Јоца и Богојевић Ј МихчЈло; 

Фич-уровски К Велко, ИтиЈевгки И. КИРО, Ива-
новић М. Драгољуб. К л а р и ћ С Владимир, Ковач Ј. 
Ђорђе, Марковић П Цветко, Михајловић С. Милан 
и Недељковић Д. Љубомир. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
мл. водници: Галић М, Јово, Јовановић С Јован 

и Каури« И Никола; 

десетари: Млађеновић В Живко и Николић В 
Станко; 

борци: Катић Т. Саво, Милисављевић М, Милу-
тин, Пури«!ић Т Миодраг, Рађеновић Л. Никола и 
Салиевски А. Сулејман; 

Штркић П. М шир. 

Бр. 416 
9 август 1946 година 

Белград 

Секретар, 
М. Перуничич, с. р. 

Претседател, 
др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федепатнвна Народна 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 
р е ш и л 

За умешност во командуење, покажана храброст, 
осведочена работа на остваруење братството и един-
ството на нашите народи и особени заслуги за на-
род стечени во текот на народноослободителната 
барба да се одливу ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД!: 
мајори: Албахари А. Нисим, Авдихоџић Р. Аб-

дулах, Башкот Б, Бошко, Биједић А, Џемал, Б у т у -
лија О. Сабахудин-Б^до, Чоловић М Војислав, Ду-
рановић А. Ремеза, Ђурашковић П Милутин, Мило-
шевић П Милан, Митров Л. Војин, Пантош Ј. Мио-
ко, Петроски Д. Ђорђе, Селимовић А, Теуфик, Сти-
шовић В. Обра.д-Обрен и Васић Л. Ненад; 

капетани: Бајић М. Ратко, Бјелац Ђ. Војин, Бо-
бар И. Војин, Ченгић О. Есад, Диздаревић X, Заим, 
Дроњак М. Лово, Фалатар А. Динко, Фејзић А. Са-
фет, Физовић Р Мухарем, Фликер В, Леон, Гарача 
М. Микан, Граочанов;»ћ И. Хасан, Илић Д Ратко, 
Иширлија С. Авдо, Кецман Б Јово, Корошевић Ф. 
Мијо, Комненић П. Никола. Лесић В. Велимир, Ма-
глајлић И. Осман, Манџука А. Смајо, Маринковић 
Р. Ђурица, Марковић М Јован, Мастилица М Нико-
ла, Мујагић Н. Џевад, Муратовић Ч. Раде, Опалић 
Д. Симо, Пазић М. Ђурађ, Приморац И. Маријан, 
Пузигаћа Д Милорат, Рајчевић Р. Саво, Рашевић М 
Ристо, Родић М. Никола, Табаковић И. Шемсо, 
Утјешиновић М Душан, Вочкић П. Јоцо, Вукоја Б. 
Рајко, Вранеш С. Милош и Вуковић С. Слобода«; 

поручници: Бјеловук С. Михајло, Чатић Р, Ђор-
ђе, Филиповић Ф. Ирфан, Горова П. Реља. Кара-
ппнђа П. Ђуро, Кецман Ђ. Љубан, Кецман Д. Владо, 
Кутлаћа М. Ђорђе, Михић Ј. Гојко, Наранчић С. 
Божо, Солтат Ј. Бранко, Спаравало Д. Жарко, Сур-
ла М. Душан. Шешли1а С. Тодор, Шкорић Л. Лазар* 
Тривић С. Мирко, Трнинић М. Бранко и Васић С. 
Цвјетан 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО Ш РЕД: 
капетан Каленић А. Теофил; 
поручник Дујмић К Алојз. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
пуковник Олбина Ђ Дане; 
потпуковник Ковачевић С Стојан-Столе; 
мајори: башкот Б. Бошко, Бркић М. Смајо, Бу* 

шатлија О. Собохудин-Буто, Чоловић М Војислав, 
Дурановић А. Ремза, Макић Ђ Стојан, Милешеви* 
П. Милан, Миспраћа Ј. Душан, Митрић С. Ратомир, 
Богнар Мирко, Митров Л. Војин, Пантов! Ј Мирко, 
Петровић Д. Ненад, Пастровски Д. Ђорђе, Шакота 
И. Слободан и Васић Ј. Ненад; 

капетани: Варош О. Бошко, Гаровић Ј, Светозару 
'Јелчић С Перо, Каленић А. Теуфик, Кантар Г. 
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Лесић В. Велимир, Мелић С Мићо, Мујагић Н. Не-
над, Османовић М* Мехмедалија и Шаренац 1». 
Трипо; 

поручници: Алексић Р. Марко, Бабић А. Јусуф, 
Билић М. Мустафа. Благојевић М Крстан, Ђурђевић 
П. Раде, Газибзрч С. Петар, Хабибовић С. Салик, 
Кисим Ј. Милан, Кљајић С Милан. Максимовић М. 
Драгиша, Маљковић М, Ђорће, Мандић Д. Јово, 
Миљевић С. Војин, Рићановић А.Фалил, Скрзмонччк 
И. Фрањо, Слијепчевић Б Драгољуб. Шекарић Н. 
Бранко. Вукојевић Т, Славко, Вуковић Б. Војин и 
Зрлић С. Милан; 

потпиранине: Ашч^оић С. Мићо. Бонови С, 
Неделко Бошњак Н. Гаврило Фазлић Ј. Фадил, 
Грубић Ф Спћан, Кнежевић Н Влалимио, Ковачевић 
Т Витомир, Крвонић С. Јово, Ненадић С, Саво, Спе-
дић С. Ђорће и Боанкић М. Донко; 

заставници: Мајкић Н Мирко и Петровић Ђ-
Душан; 

ст. водници* Богдановић Р. Милан, Ђурић Б 
Рад?« и Вујановић Т. Бранко; 

Баук О. Бранислав. Бућма М Живко, Дејановић 
С. Здравко, Делић А Мустафа, Из ић С Фадил, Јо-
вић И Станко, Карзбсгопић X Иофам, Карановић 
М. ЂУОО. Коезо Ј Анто, Латифић С. Мерсија. Лон-
чар М. Симо, Л^чић М Борислав, Марић В. Мирко 
и М а р к о в и ћ Т ДУШРЧ; 

ст. водници: Милишић Ј. Саво и Мисирпћа Б. 
Радмила: 

Путић Н Перо, Новаковић П. Душан, Смаилагић 
X. Хасан. Стефановић Л. Милош, Сто1ановић М. 
Стево, Стојановић М. Живко, Танасковић С. Спасао 
и Тешић К. Мирко 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД ПТ РЕД: 
поручници: Аличић М. Салик, Али^алић Д. Фч-

дил. Дићић Ј. Петао, Цице М. Саво, Демировић М. 
Сулејман. Дука С Илија, Ерцег И Божо, Ф^оизбс*-
говчћ X. Мухарем, Г^в^иловић С. Лчћ-.л^о, Хаицић 
Р М^ст^фа. Јовановић Р. Јоно, Јурић Ј. Стево Кла-
јић С Милан, Куленовић М. Ахмет, Којић Д Душан, 
Ковачевић А. Ловно, Л ^ и ћ О Војислав, Дук«ћ М. 

' Страхињи, Максимогић ВОЈО, Милошевић О. Ратко, 
Пешко М М'**ооал-Миле. Поробић О. Ом°р, Примо-
рац С. Анте, Риђановић А. Фа "мл. Симићи Јп Ј. Мом-

. чило, Скоаманчнн И Фрањо, Стачаревић В Мирко, 
;Шобзт В Аћим, Тојагић Д. Петао, Торбица П. 
| Здоавко. Вржина Н. Данило, Вукаловић Љубо, Ву-
којевић Ђ Славко, Вуковић М Небојша, Зељковић 
Ј. Стеван и Живичњач Ф. Стипо; 

потпоручник: Атпчерић С Мићо, Бабић М На-
зиф, Бошњак Н Гаврило. Ђукановић О. Смиљка, 
Ђу4ић Ј. ЛУПИН. Фазлагић С Мустафа, Грабовац 

{ Ј ГОЈКО, Јелчић Б Стака, Мраовић Т . Мит , Наста-
сић О. Смиљка, Не тимчић Л. Јаков, Праљак Ш-
Мирко и Сгаповић Б. Радослав; 

заставници* Ч-бић М Ђурћо, Диздаревић Ш. 
Раиф, Џинкић В Богдан и Лукач А. Саво; 

ст. водници: Ђурић Б. Рада, Каоабгговкћ Ј. Ха-
сан, Којић С. Мчлан, Ма јкић М , Пепо, Паноа М. 
Милован, С а м а н т а О. Душан, и Прешић М. Јован; 

А јановић А Фахрија, Бабић О. Милорад, Бајић 
Ј. Сл:Јвко, Блесић М Томо, Бошковић М. Ђорће, Бо-
жић С. Ангелко. Бокић Ђ. Зора, Бућма М. Живка, 
Чабрић П. Фрањо ЋеЈван М Зумра. Ђукић Л. Јово, 
Ефииа С Мунсифа, Гоаховац М. Милан, Гранов С 
Ћамил, Имамовић Д. Факир, Карабеговић И Енвер, 
Латифић С. МосиЈа, Лазаревић Р. Влатко, Леро Ј» 
Благоје. Лонтош Б Ристо, Малбашић Ј. Бранко, 
Матић М Цветан, Мишић Т Пред;аг-Ђоко, Мом-
чиновић С. Ивица. Ореч А. Петар, Перић С. Јере-
мије. Пилиповић В. Раде, Пушкаревић С. Милан« 
Росић Т. Милан Сарачевић М. Навка, Савић А. Ми-
ленко, Синановић А. Сафета, Шил>ак М. Хусеин, 
Трикиќ С. Јово, Вуковић В. Гојко, Зарић К. Јоаал* 
Зељковић Ј. Стеван н Зубан Ј. Недељка 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Османчевић М Алија; 
заставник Диздаревић Ш Раиф; 
мл. водник Горења М. Жарко; 
Богдановић М Илија, Ћејван М. Зухра, Ђука-

новић П Ђокчн. Гоебенар М. Небојша, Гвозден П» 
Саво, Латифић С Мерсија, Лукач В. Јово, Остић X 
Милован и Вученовић Ј. Раде 

Бр 419 
14 август 1946 година 

Б?о( па-ј 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић е. р др И. Рибар с. џ: 

З А П И С Н И К 

НА 1Т РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД И РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ИА НАПОЛНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАН НА 3 ДЕКЕМ-

ВРИ тв ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претселателот Владимир Симич. 
Секрета© Воја Декович. 
Претседателот Вл'*тимчо Симич го отвара П № 

довеч состанок во 16,08 саатот. 
Прочитаниот з^писнич од I редовен состанок 

Век?°то го ппими без забелешка 
По ова Векјрто рпноглагно го УСВОИ изввттаЈо* 

на Ма.чдат»иот и Имунитетниот одбор за з?м*ча н4 
умрениот Велимир Јакич. визниот народен пратеник, 
и претселателот еоопштуе лг? е« огласуе и повичуе за 
рпппгтеч пратеник Спасоје Шарац, работник ОД 
Цетиње. 

Се соопштуат молбите за отсаства и болуењз на 
паровите пратеници и по поедлог од претседателот 
н^ Венето е? одобоуе отсаство и бодрење, и тоа на? 
Мапа Н"ттевп 20 лена, Светислав-* Тошћунович 3 дена, 
Јанеза Урибао 5 дена, Бпгета Кукановски 5 лена/. 
Франце Кимовец 10 дена. Сретка Ж**?ович 3 месеца,, 
Јожа Боошт^ап месец лена. То*м1 Чешњеј 20 дена,' 
Светиславу Сте^^нович 5 лрча, Крутата Илиовски) 
5 дена Јосипа Микла*ужич 20 дена. Станка Шкаое 5 
лена, Гоетич Ивица 5 лена. Ла лил« Хоџа 5 дека, Гјока 
Пајчович 8 деча и Душана Мугош 10 дена. 

Сите прочитани молби и жалби се упатени до 
Одборот за молби и жалби, па се поејдуе на новата' 
точка од дневниот пет: претрес предлогот на Законот 
За инспекција на работата. 

Кога известителот на Законодавниот одбор 
Јерко Ралмилович го прочита и образложи одбор-
никот извештај п-н>тседателот соспштуе да Министе-
рот на ТРУДОТ ФНРЈ го одредил за владите поверевте 
ппи претресот на овој законски пе глог во Сојузното 
векје др Јер*9 Рѕдмилович, помошник на Министерот 
на ТРУДОТ ФНРЈ. 

Претседателот по ова отвора начелен претрес 3» 
овој законски предлог. 

Зборуеше Марко Белинич „за" па Векјето, гла-
сајкји со дигање раце едногласно го усвои овој за-
конски предлог во начело. 

Како за претресот во гго ед простите никој не се 
јавил за реч, Векјето, гласајќи со дигање раце, едно-
гласно ги УСВОИ сите членови од 1 до заклучно 17 на 
овој законски предлог по предлогот и извештајот па 
Законодавниот одбор и по предлог на Владата ФНРЈ, 
а по пристанок на одборскиот известител ги направа 
следните измени: во чл. 1 во првата реченица се бри-
ше зборот „наемни"; во чл. 2 точ 1 се брише зборот, 
„наемно"; а во точ. 7 зборот „послове«" се азиецов 
со збор „работен". По ова се прнстапуе кон коне«* 
»ото решавање за законскиот предлог во целост« 
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По извршеното поименично гласање претседате-
лот објавуе: да гласале сосема 263 народни пратеници 
И сите да гласале ,за'\ со што предлогот на Законот 
за инспекција на трудот во Сојулчото векје е конечно 
усвоен и да, ао смисла членот 63 Уставот и чл. 45 
Посвоеникот ча Сојузното векје, ке биде упатен на 
Белото на народите на решавање. 

После ова претседателот Владимир Симич во 17,30 
саатот дава 10 минути гдмор. 

После паузата седницата е поставена во 17.40 
саатот и се помичу е на втората точка од дневниот 
ред: поетрес ноедлогот на Законот за меница. 

К о п известителот на Закона цаши^т отбор др 
Макс Шнудерл го почита и образложи одбопскиот из-
вештај, поет^овителот соопштуе, да Министер на пра-
восудието ФНРЈ поднел амандман зч овој раковски 
предлог, кои Ш1о ке бидат соопштени кај лотичните 
членови, крио и да за владин повереник прч поетре-
сот на овој законски пред трог е одреден Д;0 Владимир 
КЧ^чбер, помокдгик на Министерот на ппавосудието 
ФНРЈ. 

К°ко за поетче во начело никој не се јави за 
реч, Векјето гласајќи со дигање раце, едногласно го 
усвоч овој предлог на законот во начело. 

Кога и зп претрес во поединостите никој не се 
Јави за реч В^кјето едногласно ги УСВОИ сите членот* 
од 1 до заклучно 115 на овој заковски поечлог по 
цретлогот и извештајот на Законодавниот одбоо и по 
предлог на Министерот на поавосуд,и°то, а по поста -
нок на одброениот известител ги прави следните из* 
ЦРНИ и дополнуваа: во членот 15 став 2 се бришат 
'зборовите „на неа": во чл. 82 на крајот од поенот 
ст?в се додаваат з б ^ о в и , или тужба ко Уз што би 
имала да се подигне", а во истиот став во првата и 
втората печеница се брише зборот „законски": во 
членот 93 се до/ава нов став кој што глзси: .Исто 
Така законот за местото на излезното исправата од-
редува да ли имггежителот на меницата стеауе бара-
Н»е ?">е што дало ГРОБОТ за издавање на исправата". 

По ова се гристапуе кон конечното решавање за 
'Законскиот пре!лог во целост 

По извршечото поименично гласање претседател 
лот сбјгвуе: лп гласале сосема 260 народни платени-
ци и сите гласале ..за'*, со п-то предлогот на Законот 
еа меница во Со ј^н.ото век је е конечно х?своен и ла. 
во смисла членот 63 Уставот и членот Пословнике? 
на Сојузното век »е. ке биде упатен до Векјето на на-
р о д н е на решавање. 

По ова претседателот Влдкмир Симич со понета-
ноќ на Венето ја закл-учуе седницата во 18.59 саатот, 
'а идната И закажуе за спрда, на 4 декември 1946 го-
дина во 16 саатот со дневен ред: 

1> претрес предлогот на Законот за народната 
Пиличи ја: 

2) претрес предлогот на Законот за военото об-
винителство: 

3) претрес предлогот па Законот за решавање 
имотните спорови преку државна арбитража: 

4) претрес ппедлогот на Законот за измените и 
дополнуењ?т? ич Законот за воената ббвеза на 
државјаните ФНРЈ; и 

5) претрес предлогот на Законот за адвокатура. 
Секретар, Претседател, 

Стеван Јовичич, е. р* Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 
Н А И Р Е Д О В Е Н С О С Т А Н О К О Д II Р Е Д О В Н О З А С Е -
Д А Н И Е Н А В Е К Л Е Т О Н А Н А Р О Д И Т Е Н А Н А Р О Д Н А -
Т А С К У П Ш Т И Н А Н А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Н А Р О Д Н А Р Е -
П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А , О Д Р Ж А Н Н А 3 Д Е К Е М -

В Р И 1 9 4 6 Г О Д И Н А В О Б Е Л Г Р А Д 

Претседавал претседател Јосип Видмар. 
Секретар Нинко Петрович. 
Претседателот Јосип Видмар го отвара П реда* 

»ен состанок шо 16,5 саатот 

Прочуениот записник од I редовен состанок 
ВекЈето го прими без забелешка. 

Известитела н.* М?.ндатниот и имунитетниот 
одбоо Јован Јегдич го прочита одборскиот извештај 
со кој што се предлага на Векјето ла на место досе-
гашниот народен платеник Бојан Полак, кој што а« 
подолго риеме е отсатен, да биде повикан негодно*, 
заменик Шуштершич Тоне, железничар од Љубљана* 

Кога В^кјего го УСВОИ овој одбооски ппечлог; 
претседателот Јосип Видмар пбјавуе да за нао одев1 

поатци* довогја заменик на Бојана Полак, Шуштер-
шич Тоне. 

Се соопштуат молбите на наполните пратенине 
за отсагттго и болуење и по предлог од претседате-
лот ич Век "ето се отобоуат браните отсаства на" 
Хајпч Капетанова тон дена. Миличи Бупсач тпи ле-
на, Османа Муфтари шест дена. Мика Ј\чринчич два! 
дена. Коста Филипович десет дена и на Али Шукрија 
десет дена. 

Пп«тсе тате лот Јосип Вилман соопштуе на Векје-
то да Министерот на тпудот ФНРЈ го олше^ил за спој 
делегат Милана Жугељ, кој што ке дава потреби« 
обавестуењ? при претресот предлогот на Законот за 
инспекции на трудот. 

Се п-пејдур на првата точка од дневниот ред: пре-
трлс из^ттгчот на Законодавниот олбп.о за предлог 
тот на Законот за инспекција на трудот. 

Ког« известителот на Законодавниот одбоо, Бо* 
жидао Масларич, го образложи одброениот извештај,' 
претседателот отвора начелен претрес. 

З б о р а ш е Пепица Каодељ „за" а владиниот по-
ререгоик Мил°ч Ж У Г С Љ даде надополнително образ-
ложуење, па Век је 10. гласагкји со дигање раце, едно-
гласно го усзои овој законски предлог во начело. 

Се пристапуе ич претрес во поединостите. 
Претг^чателот Витмао с^опшгуе амандман иш 

Владата ФНРЈ за членот 1 и 2 на овој законски предај 
лог, па каки никој не се пргави за реч во поетресоТј 
во поединостите, Венето, едногласно ги усвои сите 
членови на ост ' законски поедлог од членот I до за-
клучно членот 17 по предлогот и извештајот на зак«; 
нодав.ниот одбоо и по предлогот на В та дата ФНРЈ« 
а по пристанок на известителот п д Законодавниот 
олбор направи измени во членот 1 така да во вториот 
ред се боиш« зборот , наемен". Во членот 2 во точ» 
7 на место зборот „пословен" се става збор ..раба* 
тен", а по предлог од наводниот пратеник Ј о т и * 
Јегдич во членот 2 во тот 1 се брише зборот „наемен"-

По завршениот прогрес во поединостите претсе-
дателот Видмар го стаза овој законски предлог н* 
гласање во целост. По завршеното поименично гла-, 
сање го објави резултатот на гласањето. Гласале: 125 
наполни платеници и сите гласале „за", со што пред-
логот на Законот за инспекција на тоуд-от во Вокјето 
На наодите е конечно усвоен, па, во смисла членот. 
63 Уставот и членот 44 Помошникот на Векјето на1 
каро тите, ке биде упатен на Сојузното век је на ре-' 
шавање. 

Потоа претседателот одредбе одмор од 10 м и н у т 
После одморот се прејдуе на втопзта точка ОЈ̂  

дневниот ред: претрес извештајот на ?>;тишавиио^ 
одбор, за предлогот на Законот за меница. 

Кога изчестилетот на Законодавниот одбоо др 
Душан Братин го прочитал и образложел извеш-
тајот на Законодавниот одбор, а т^ко никој не св 
јави за реч во начелниот претрес, В-кјето. глас?''ед« 
со дигање раце, едногласно го усвои ОВОЈ законот« 
предлог во начело, па се пристапуе на претрес во 
п о е д и н о с т 

При претресот на првата глава во поединостите 
аборуеја: дп ВОЈИН Цар ич и известителот на одборот 
др Душан Брлтич, а претседателот Видмзр му сооп-
шти^ на Векјето да Министерот на правосучисто 
ФНРЈ го одредил за слој повереник Никола Стен* 
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тим, кој што ке дава потребни обавестуења при пре-
тресот предлогот на Законот за меница и да Владата 
ФНРЈ му поднела на Векјето амандман со членот 15, 
82 и 98 на овој законски предлог. 

Известителот на Законодавниот одбор Душан 
Братич го чита член по член предлогот на Законот 
83 меница, па Векјето, гласајкји со дигање раце, 
едногласно ги усвои сите членови на овој законски 
предлог од членот 1 до заклучно членот 115 по пред-
логот и извештајот на Законодавниот одбоЈ) и по 
предлогот на Владата ФНРЈ, а по пристанак на изве-
стителот на Законодавниот одбор направи измени во 
членот 15 став 2 така да во вториот .ред се бришат 
зборовите „на неа". Во членот 82 на крајот од првиот 
став се додаваат зборови „или тужба која што би 
имала да се подигне", како и во првата и втората ре-
ченица на истиот став да се брише зборот ..законски". 
Во членот 98 се додава нов втор став ко ј што гласи: 
„Исто така законот за местото на издавањето испра-
вата одредуе, да ли притежателот на менада стечуе 
барање кое што дало повод за издавање на испра-
вата". 

По завршениот претрес во поединостите претсе-
дателот го става овој законски предлог на гласање 
во целост. По завршеното подом е и,ич но гласачке го об-
јави резултатот на гласањето. Гласале 123 на-родни 
пратеници и сиге гласале „за", со што предлогот на 
законот за меница во Векјето на народите е конечно 
усвоев, па, во смисла членот 63 Уставот и членот 44 
По слов« ик от нп Векјето на народите, ке биде упатен 
на Сојузното векје на решавање 

Претседателот Јосип Видмар \а заклучуе седница-
та со одобруење од Векјето во 19,20 саатот, а идната 
Ја закажуе за 4 декември 1946 година во 16 саатот 
со наставок на дневниот ред: 

1) претрес извештајот на Законодавниот одбор за 
предлогот на Законот за надоената милиција; 

2) претрес извештајот на Законодавниот одбор за 
предлогот на Законот за военото обвинителство; 

3) претиес извештајот на Законодавниот одбор за 
предлогот Законот за решавање имотните спорови 
преку државна арбитража: 

4) претрес извештајот на Законодавниот одбор за 
вре влогот на Законот за измените и дополнувањата 
ва Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ; и 

5) претрес извештајот на Законодавниот одбор за 
предлогот на Законот за адвокатура. 

Секретар, Претседател, 
Нинко Петрович, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

И С П Р А В К И 
Во Правилникот за извршуење Законот за уста-

новљење правото на пензија и за пензионисање Др-
жавните службеници кој што е објавен во 101 број 
»а „Службениот лист ФНРЈ" од 17 декември 1946 го-
дина се поткрала грешка во редакцијата на членот 
14 кој што треба да гласи: 

„Член 14 
Лица кои што Се осудени од народните судови 

во ослободувавте и од воените судови на Народно-
ослободителната војска и Југсловенската армија на 

губиток на граѓанската чест и на губиток чесните 
пда в а или на казна на губиток политички и поедини 
граѓански права (чл 2 точ. 2 и 3 законот) немаат 
право иа пензија ако биле осудени на главна казна 
лишуење од слобода со присилна работа преку 3 го-
дини (чл. 36 ст. 1 точ. 3 законот) односно на казна 
која што на оваа одговара по чл. 22 Законот аа ви- ' 
ДОБИТ е на казнр. ^ 

Лица кои што го изгубиле правото на пензија по. 
судска осуда пред 6 април 1941 немаат својство на 
пензионер по чл. 1 законот, па на нив не се однесуе 
точ. 2 чл. 2 како ни другите одредби на законот. 

Одредбата од точ. 3 чл. 2 на законот не се одне-
суе на лица кои што изгубиле политички и поедини 
граѓански права заради ставање под старателство". 

— Од Министерството на финансиите ФНРЈ, 
17 декември 1946 година. 

При препишуењето за штампа изворниот текст на 
Уредбата за стручната обука на војните воени нива* 
лиди („Сл. лист ФНРЈ" бр. 99/46) е испуштен прописот 
кој што треба да биде чл. 13, а ко ј што гласи: 

„Во цел иа специализација војните воени инвали-
ди во квалификувани работници, сите државни, коопе-
ративни и приватни претпријатија се должни да ги 
примаат војните воени инвалиди на изучуење со тоа 
да за време на изучуењето примаат половина плата И 
полна инвалиднина се дотогај, додека со изучуењето 
не постигнат степен на квалификуен или полуквали-
фикуси работник". 

Досегашните членови 13, 14, 15, 16 и 17 треба да 
бидат членови 14, 15, 16, 17, односно 18. 

Бр. 2041. — Од Комитетот за законодавство и 
изградба народната власт на Владата ФНРЈ, 16 де* 
кември 1946 година. 
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