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NAPOMENA IZDAVAČA 

U ovoj knjizi prikazan je rad zakonodavnih odbora Pret&edništva 
AVNOJ-a i Privremeno narodne skupšiine u periodu od 3 aprila do 26 
oktobra 1945 godine. 

U izgradnji našeg novog zakonodavstva ovo razdoblje je ispu- 
njeno vrlo plodnom aktivnošću zakonodavnih odbora, jer je već u to 
doba u zakonodavnim odborima najčešće i pretežno obavljan rad na pre- 
tresanju zakonskih i drugih predloga koji; su tek posle toga iznošeni na 
rešavanje pred Pretsedni^tvo AVNOJ-a, odnosno pred plenum Privre- 
mene narodne skupštine i Pretsedništvo Privremene narodne skupštine 
DFJ. Samo izuzetno zakonski predloži su stavljani na dnevni red Pret- 
sedništva  a da nisu prethodno razmatrani u Zakonodavnom odboru. 

Prema tome, ovaj bilten čini celinu, prvo, sa knjigom „Zakono- 
davnj rad Pretsedništvai AVNOJ-a i Pretsedništva Privremene narodne 
skupštine DFJ" (19 novembra 1944 — 27 oktobra 1945) i, drugo, sa 
knjigom „Treće zasedanje AVNOJ-a i zasedanje Privremene narodne 
skupštine" (7—26 avgusta 1945). 

Obe ove knjige već su izišle u izdanju Prezidijuma Narodne skup- 
štine FNRJ. 

Na kraju ove knjige dat je, zbog povezanosti grade, i Bilten Finan- 
siskog odbora Privremene naredne skupštine koji je radio od 9 avgusta 
do 25 oktobra 1945 godine. 

Materijali su sređeni po skraćenim stenografskim beleškama, zapi- 
snicima sednica i na osnovu dokumenata iz arhive AVNOJ-a, Privre- 
mene narodne skupštine. Zakonodavnog saveta Vlade DFJ, Ministar- 
stva pravosuđa. Ministarstva za Konstituantu, „Službenog lista FNRJ" 
i novinarskih beležaka redaktora ove knjige vodenih na sednicama 
skupštinskih odbora. 

U ovu knjigu uneseni su i izvesni zakonski predloži koji su prona- 
đeni tek u toku štampanja. 

U svemu ostalom napomena izdavača daia uz knjigu „Zakono- 
davni rad Pretsedništva AVNOJ-a i Pretsedništva Privremene narodne 
skupštine" važi i za redakciju ove knjige. 

Oktobra  1962 gotlinc 
Ik-ograd 





BILTEN 
ZAKONODAVNOG ODBORA 

PRETSEDNIŠTVA ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NARODNOG 
OSLOBOĐENJA JUGOSLAVIJE 

(3 aprila — / avgusta 1945) 





1 SEDN1CA 
(3 aprila 1945) 

Početak u 10 časova. 

Pretsedavao Pretsedn^k Zaikonodavnog odbora AVNOJ-a Moša 
Pijade. 

Prisutni: Josip Rus, Marko Vujači-ć, Mite Peruničić, Potar Stam- 
bolić; 

Miinistar za Srbiju Jaša Prodanović, Ministar pravosuđa Frane 
Frol. 

Pretsednik: Otvaram prvu sednicu Zakonodavnog odbora AVNOJ-a. 
Zapisnik današnje sednice vodice drug Josip Rus. Sednioi prisustvuje 
drug Peruničić kao zamenik člana Odbora. 

Mi smo se, kao žto vam je poznato, konstituisali onomad posle sed- 
nice Pretsedništva. Za prelsednika sam izabran ja, a rešili smo da sekre- 
tara ne biramo, već da zapismk vodi administrativni sekretar. 

Predlažem sledeči dnevni ned: 
1) pretres Predloga uputstva o osnovnim načelima za obrazovanje 

vlada federalnih jedinica Demokratske federativne Jugoslavije; 
2) pretres Predloga zakona o uikidanju Glavne kontrole; 
3) pretres Predloga zakona o Kontroilno-računskoj komisij' pri 

Pretsedništvu vlade; 
4) pretres Predloga zakona o .povlačenju i zameni okupaciskih 

novčanica; 
5) pretres Prediloga zakona o kursevima za povlačenje okupac'- 

skih novčanica i o regulisanju obaveza; 
G) pretres Predloga zakona o povlačenju potvrda izdatih na povu- 

čene okupaciske novčanice i o uređenju vezanih računa; 
7) pretres Predloga zakona o državnom pečatu; i 
8) pretres Predloga zakona o osnivanju Državne komisije za 

rat mi štetu. 
Prima Ji se predloženi.dnevni- red? (Prima'). Ima Ji kakvih prime- 

daba? (Nema). Prelazimo na dnevni red. 



Kao što vam je, drugovi, poznato na poslednjo] sednici Pretsedn;- 
Jtva AVNOJ-a od 31 marta ovo uputstvo o osnovnim načelima za obra- 
zovanje zemaljskih vlada bilo je na dnevnom redu i o njemu je vođena 
kvesna d's'kusija. Vi ste svi dolbriH' predlog 'i smaitram da ga zato sad 
ne treba i ovde čitat*, jer smo ga već čitali na sednici Preitsedništva. 
U toku one kratke diskusije u Pretsedništvu pali su predloži da se 
izvesne stvari u predlogu izmene. Te se izmene odnose na uvodni deo 
i na članove 5 i 8. Predloženo je da se u uvodnom delu brišu one reči 
koje govore o privremenom kacaikteru zemaljskih vlada, a član 5 
usvojen je u redakciji koju je predtožio drug Frane Frol; u članu 8 
izvršene su promene prema predlogu M&uatra finansija Žujov'ća. Ja 
bih ovim k-menama i dopunama dodao još i to da se saglasno izmeni 
U uvodnom delu briše i u članu 1 reč kojom on počinje »Privremene« 
tako da ostane samo »Vlade, kao vrhovni, 'zvršni i naredbodavni 
organi. ..« itd. Smatram da je ovo umesno pošto i centralna vlada i 
vlade federalmh jedinica neće biti »privremene« već će one ostati do 
odluke o definitivnom uređenju naše zemlje, tj. do donošenja Ustava. 
Prima li se ova izmena u čilanu 1 ? (Prima). 

Da li odbor prihvata predloge za izmene koji su pali u Pretsedni- 
štvu? (Prima). Ima 1! ko još kakvih pnmedaba? (Frane Frol: Ja). 
Ima reč drug Frol. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ja bih predložio da se u 
članu 3 doda nov stav koji bi sadržavao odredbu o tome kc' zamje- 
njuje pretsjedni'ka vlade u slučaju njegove spriječenosti, a zatim i 
odredbu o zamjenjivamju ministara. Mislim da pretsjednika treba da 
zamjenjuje potpretsjednik, a ministre onaj ministar koga odredi pret- 
sjednik vlade. Prema tome, moj bi prijedlog b:o ovaj: 

Clan-u 3 dodaju se ovi novi stavovi: 
Pretsjednika vlade u slučaju spriječenosti zamjenjuje potpret- 

sjedmk vlade. 
Na čelu svakog ministarstva, stoji ministar koga u slučaju spriie- 

čenostj zamjenjuje ministar koga odredi pretsjednik vlade. 

Pretsednik: Primaju li se ove dopune? (Primaju). 
Josip Rus: Mislim da u članu 6, gde se govori o centralnoj vladi 

naše države, umesto reči »Vlade Federativne Jugoslavije« trebalo bi 
reći »Ministarskog saveta Federativne Jugoslavije«, jer to bolje odgo- 
vara, pošto tako glase i akti o obrazovanju Vlade DFJ od 7 marta. 
(Prima se). 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Mi smo već ranije u Prct- 
sjedništvu AVNOJ-a izmijenili izvjesne članove, a i ovdje su već uči- 
njene izvjesne izmjene. Zato mlsMm da bi ovdje trebalo konačno redi- 
girati prijedilog uputslva i molio bih da ga pročitamo, jer ima izvje- 
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snih omaški u prepisivanju, kao u članu 2 gdje stoji »Savjet« a tnsba 
»Svet«. 

Pretsednik: Slažem se sa predlogom. 

Ja ću Stati predlog sa svim izmenama ; dopunama, pa malim 
da me pratite i1, ako što propustim, da me dopunjavate  (č i t a): 

U P U T S T V o, 
O OSNOVNIM   NAČELIMA  ZA  OBRAZOVANJE  VLADA  FEDERALNU« JEDI- 

NICA DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Pretsedništvo AVNOJ-a smatra da^ je u najikraće vreme potrebno 
pristupiti imenovanju i organizaciji vlada pojedimh federajnih jedi- 
nica. Vlade federaiLroh jedinica vršiće na teritoriji svoje federalne jedi- 
nice izvršne poslove u svojoj mdležosti sve ddk se putem zajedničkog 
ustava ne resi definitivno pitanje osnovnog uređenja Demokratske 
federativne Jugoslavije. 

Radi postizanja jednoobraznosti u organizaciji celokupne državne 
vlasti, kaiko u centralnoj upravi taiko i u federalnim jedinicama, 'kao i 
u cilju boljeg i lakšeg administriranja i efikasnije saradnje između cen- 
tralno vlasti i federaJmh jedinica kao i ovih medu sobom, Pretscdn'- 
5tvo AVNOJ-a je odiluči'.o d^a se uspostavljanje i obrazovanje privre- 
menih vlada ima kvestj po ovim osnovnim načelima: 

Član i 
Vlade, kao vrhovni 'zvršni i naredbodavni organi državne vlast' 

federalnih jedinica, nose naziv: u Srbiji — Vlada Srbijo; u Hrvatskoj 
- Vlade Hrvatske; u Sloveniji — Vlade Slovenije; u Bosni i Herce- 

gov'ni — Vlada Bosne i Hercegovine; u Makedoniji — Vlada Make- 
donije; u Crnoj Gori — Vlada Crne Gore. 

Član 2 

Vlade federalnih jedinica imeniijui PretsednLštva Zcma'.jskih vtća 
(Skupština, Svet, Sobranje). 

Vlado federatnih jedinica odgovaraju i polažu račun pred Zemalj- 
skim većima (Skupštinom, Savetom, Sobranjem) i njihovim pret- 
sedništvima. 

Član 3 

Vlado federalnih jedinica sastoje so od pretsednika vlade, jednog 
Hi dva polprctsednika vlado i ministara: unutrašnj'h poslova, pravo- 
Mi(i,-i, pcoevete, finansija, industrije i rudarstva, trgovino i snabde- 
vanja, poljoprivrede i šumarstva, socijahie polrtdke '< narodnog zdravlja, 
građevina. 



Pojedina ministarstva, prema potrebama pojedinih federalnih 
jedinica, a po srodnosti poslova, mogu se spajati. Isto tako, mogu se 
rudarstvo i šumarsitvo odvojiti u posebna ministarstva u on!m fede- 
rainim jedinicama gde jedna ili druga od tih grana privrede zauzima 
naročito važno mesto. 

Pretsednika vlade u slučaju sprečenosti zamenjuje potpretsednik 
vlade. 

Na čelu svakog ministarstva stoji ministar koga u slučaju spreče- 
nosti zamenjuje ministar koga odredi pretsednik vlade. 

Član 4 
Vlade federalnih jedinica preko ipojedinih ministarstava rukovode 

na teritoriij,i svojih jedinica granama i poslovima državne grane koje 
ne spadaju  u nadležnost   Ministarskog saveta   Demokratske  federa- 
tivne Jugoslavije i njegovih ministarstava. 

Član 5 
Organizacija, delokrug i rad pretsedništva vlade i ministarstava 

propisače se posebnim uredbama pretsedništva federalne vlade odnosno 
nadležnih ministara. 

član 6 
Vlada i ministri federalnih jedinica izdaju u granicama svojih 

nadležnosti uredbe, naredbe i uputstva. na osnovu zakona Antifašistič- 
kog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije odnosno njegovog Pret- 
sedništva i zemaljskih veća (Skupština, Svet, Sobranje) odnosno nji- 
hovih pretscdnLštava, kao i na osnovu uredaba, naredaba i uputstava 
Ministarskog saveta Demokratske federativne Jugoslavije, a ministri 
i na osnovu uredaba, naredaba i uputstava vlada federalnih jedinica 
te na osnovu rešenja pojedinih ministara vlade Federativne Jugosla- 
vije ukoliko se odnose na delokrug koji spada u kompetenciju Mini- 
starskog saveta Demokratske federativne Jugoslavije. 

Član 7 
Vlada i ministri federalnih jedinica imaju pravo prisustvovali 

zasedanjima zemaljskih veća (Skupština, Svet, Sobranje) ili sednicama 
njihovih pretsedništava i dužni su dali najdoenijo u roku od pet dana 
usmeni ili pismeni odgovor na pitanje upućeno im od strano članova 
ovih tel a. 

Član 8 
Vlade federalnih jedinica pri stupanju na dužnost polažu zakletvu 

da će biti verne narodu, bratstvu i jedinstvu naroda Jugoslavije i svim 
tekovinama Narodnooslobodiilačke borbe i da će savesno ispunjavah 
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sve zakonske propise. Zakletvu .polažu pred zemaljskim većima (skup- 
štinama, Svetom, Sobranjem) odnosno njihovim pretsednistvima l to 
na osnovu teksta koj' ovi odrede. 

To bi bio tekst sa svim izmenama ii dopunama koje su na' prošloj 
sednici Pretsedmštva AVNOJ-a ;. danas ovde usvojene. PrimetUi ste 
da sam u toku ^Manja popravljao izvesne stiJističke j tehnike omaške 
što je bilo nužno. Ima li još ko .kakvu primedbu, dopunu ili kmenu? 
(Nema). Onda pitam: da ii pnhvatate tekst uputstva kako smo ga 
ma'.opre pročitali? (Prihvata se). Objavljujem da je Zakonodavni 
odbor jednoglasno usvo;:o Uputstvo o osnovnim načelima za obrazo- 
vanje vlada federalnih jedinica Demokratsko federativne Jugoslavije. 

Prelazimo na sledeću tačku dnevnog .reda: Predlog zakona o uki- 
danju Glavne kontrole. Pre nego što predem na diskusiju pročitao bih 
predlog jer je on kratak  (čita): 

ZAKO(N 
O UKIDANJU GLAVNE KONTROLE 

Član 1 

Ukida se Glavna kontrola. 

Član 2 
Ovlašćuje se minista'r finansija da izvrši sve poslove oko likvida- 

cije Glavne kontrole i preuzme njezinu arhivu i .inventar. 

Član 3 

Za poslove, koje je dosada vršila Glavna kontrola a koji još nisu 
preneseni u nadležnost Ministarstva finansija ili drugih organa narodne 
vlasti, doneće se posebni propisi 

Član 4 
Službenici Glavne kontrole stavljaju se na raspoloženje ministru 

f'nansija. 

Član 5 
Ova odluka stupa na snagu č'm s^ objavi. 

To je, kao što ste čuli, tekst zakonskog predloga. Želi li ko da 
Kovori u načelu? (Josip   Rus:   Ja). 

Josip Rus: Mi smo na Drugom zasedanju AVNOJ-a u Jajcu do- 
'Hdi zakonske odluke kojima smo sve zakone i propise, vlasti i državne 
trgane staro Jugoslavije ukinuli. Ja danas ne vidim uopšte ni razloge 
ni potrebu da se jedan ovakav zakon donosi pošlo je institucija. Glavne 
'kontrole, kao reakcionarna   ustanova  stare Jugoslavije, već ukinuta 
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odlukama AVNOJ-a, .a ostali propisi o samoj administrativnoj likvida- 
ciji i o osoblju koji se tretirajoj OJ ovom predlogu mogu se regulisati 
i admiinistrativmm aktima. Ovo moje mišljenje je, smatram, tačno jer 
odgovara stvarnom stanju stvari, a da ovaj zaton n© treba donositi 
govori još i to da jo već naš Ministar pravosuđa drug Frol izradio i 
podnec' predlog zakona o osnivanju jedne nove naše institucije, to jest 
Kontrolno-računsike komisije. Zato mi je donekle i neirazumljivo kako 
je uopšte došlo do zakonskog predloga o ukidanju Glavne kontrole. 
O tome će s:gurno nešto više moći da kaže drug Frol. 

Pretsedrak: Tačno je da su svi zakoni i propisi koji su u suprotnostii 
sa tekovinama Narodnooslobodilačke bonbe i institucije stare vlast' u 
bivšoj Jugoslaviji ukinute odlukama donesenim u Jajcu, ali tada, 
1943 godine, mi nismo imali ni potrebe za novim i sUčndm ustanovama, 
jer su takvi uslovi borbe bili. Ali, ja ipak smaitram da bismo dobro 
uradili ako bismo negde ipak uneli odredbe o dome da se stafi propisi 
o Glavnoj kontroli ukidaju. To možda ne mora biti baš zakon o uki- 
danju Glavne kontrole, ali ipak treba rešiti i pitanje kontrole račun- 
skog i malerijalncg poslovanja naših novih organa državnih vlasti i 
državno uprave. Sva ta pitanja ipak treba regulisati. Naš mladi državni 
aparat treba izgrađivati na novim osnovama, na 'tekovinama Narodno- 
oslobodilačke borbe. Koliko ja znam, ovo pitanje se provlači dosta 
dugo. Bilo je raznih projekata. Medu njima je i projekat druga Frola 
o kome ćemo ovde raspravljali. Naći ćemo valjda neko dobro rešenjc. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Pitanje osnivanja jedne 
nove institucije koja bi odgovarala novim uslovima, a imala funkciju 
sličnu onoj koju je u stairoj Jugoslaviji imala Glavna kontrola ima već 
kod nas izvjesnu historiju. Pitanje kontrole gazdovanja u našim novim 
državnim ustanovama pokrenuto je uskoro- po dolasku Nacionalnog 
komiteta u Beograd. Još početkom decembra, prošle godine bio je 
izrađen prijedlog uredbe o računskom sudu Demokratske federativne 
Jugoslavije. Po tom nacrtu računski sud DFJ donekle bi odgovarao 
usPanovi Glavne kontrole u bivšoj Jugoslaviji. Odmah se tih dana 
postavljalo pitanje da li je tako predložena reorganizacija Glavne kon- 
trolo dovoljna da odgovori novim potrelKima obzirom na novo državno 
uređenje i nije li donošenje takove uredbe u tom monientu bilo'preura- 
njeno. Naše je mišljenje još lad'a bilo da prijedlog za reorganizaciju 
kakova je nacrtom uredbe predložena nije odgovarao' ni našim novini 
potrebama i da je umnogome bio preuranjen. Tom uredbom bilo je, 
na primjer, predloženo da se suđenje o naknad' Štete koju poCine odgo- 
vorna lica u vezi sa radom računopolagača (tačka 2 § 1 predloženoga 
nacrta uredbe) prenose u posljednjem stopenu na računski sud umjesto 
da se to rješava, kao dosada, od strane redovnih sudova. Odvajanje 
ovakovih sporova u pogledu posebne nadležnosti suđenja u prvom ste- 
penu u tom smislu da je za to nadležan ra-čunski sud ni dosada nije 
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bilo opravdano. Kako je Glavna kontrola b:!a j nadzorna vlast, to nije 
bilo pravilno da ona istovremeno bude 's ipresudni sud. Zaio smo sma- 
trali da bi ove sporove u svakom slučaju trebalo .predati u potpunu 
nadležnost narodnih sudova. 

Isto tako, i inicijativa računskog suda u administrativnim sporo- 
; vima zbcg  povrede   zakona u korist  pojedmca   (tačka 5 § 2 nacrta 
1 uredbe), također je trebalo da otpadne, jer takove povrede Hi .uopjte 

otpadaju ili će bitii svedene na minimalan broj, poš.to će manje-viiše 
svu vlast vršiti sam narod' preko svojih pretstavniika. ikoje će kontroli- 

, rati na sasvim drugv način. Pofed1 toga, ovaj nacrt uredbe o račun- 
skom sudu nije predvideo ni instituciju javnih tužilaca koja je, kao 
što vam je poznato, <iocn.:je ustanovljena, i koja, preko svojih organa, 
vrši nadzor nad primjenom zakona kao čuvar zakonitosti' na cijelom 

, području   narodnog i državnog   života. Najzad,   tim nacrtom uredbe 
: nije se vodiio računa o federativnom principu našeg državnog ure- 

đenja. Tako u tom nacrtu nije poštivano ni osnovno načelo da u onim 
Poslovima  koje  federalne  jedmice samostatno vode, gde one  imaju 
samostalno proračune prihoda i rasho<ia — da im se mora priznati 
pravo da same kontroliraju izvršenje tih svojih proračuna rashoda i 
prihoda i da na osnovu   toga federalne jedinice  same, preko   svojih 
Wgana, daju ' razriješenje računopolagačmia, ovjeravaju završne ra- 
funo i kontroliraju rad naredbodavac a i računopokgača putem dostav- 
ljanja  izvještaja o nađenim nedostacima  i nepravilnostima. 

Poreci ovih manjkavosti, a naročito obzirom na to da još nije bila 
oformljena odluka o instituciji Javnog tužioštva, bilo je jasno posle 
Primjedaba koje smo stavili da donašanju uredbe o Računskom sudu 
^reba da prethodi izvjesno uređenje državnog života, stvaranje predu- 
vjeta za donašanje uredbe o Računskom sudu. Zato je u svoje vrijeme. 
Početkom ove godine, ovo pitanje bi!o skinuto s dnevnog reda i već 
■tada Povjereništvo pravosuđa je predložilo Nacionalnom komitetu da 
se za ova pitanja kontrole naredbodavaca •; računopolagača i za ovje- 
ravanje završnih računa i uopšle kontrolu budžeta osnuje pri Nacto- 
'ialnom komitetu jedna komisija koja b' bila isto tako efikasna, a da- 
leko jevtinija. 

Poslije toga, jedno vrijeme ovo je pitanje mirovalo, dok u Mini- 
starstvu finansija nije bio izrađen Prijedlog zakona o ukidanju Glavne 
•kontrole. Mi smo tada u Ministarstvu pravosuđa ponovo tom pitanju 
Posvetili pažnju i izradili smo prvo Nacrt odluke o osnivanju Kontrolne 
komisije pri Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije o čemu 

1 sam govorio na sjednieii Prctsjednišlva AVNOJ-a. Posle dužih disku- 
sija i u Nacionalnom komitetu i sa Ministrom finansija, ja sam izradio 
Prijedlog odluko o osnivanju Kontrolno-računske komisije koji je 
Piedvidao prvobitno da ona ima postojati рп Prctsjedništvu AVNOJ-a. 
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Poslije smo stali na stanovište da Kontrolno-računska komEeija treba 
da bude organ Ministarskog savjeta. Tako se razvijalo ovo pitanje. 
To je ukratko historijat nacrta o ukidanju Glavne kontrole i osnivanju 
kontrolno-računskih komisija. Posle jučerašnje sjednice Pretsedni- 
štva AVNOJ-a, ja sam se sporazumio sa Ministarstvom finansija u 
tom da se nacrt zakona koji smo mi predloži'.' dopuni i izmijeni u 
članu 2 time što bi se dodao cio nov stav 3, koji bi glasio: 

Koiitrolno-računskai komisija može odrediti pregled naloga za 
isplatu sa pravdajućim dokumentima na licu mjesta gdje to zahtije- 
vaju interesi pregleda i dobrog funkcionisanja nadleštva čiji se računi 
pregledavaju. 

Isto tako sporazumijeli smo se za novu detaljniju razradu propisa 
člana 8, koji predlažem da glasi: 

Član 8 
Postupak za rad i unutrašnje poslovanje kontrolno-računskih ko- 

misija' propisaće se pravilnikom Pretsjcdnika Ministarskog savjeta na 
prijedlog Kontrolno-računske komisije, a po saslušanju Ministra 
finansija. 

Osta.la pitanja u vezi sa radom Kontrolno-računske komisije riješit 
će se naknadno posebnim propisima. 

Pored toga Ministar finansija dostavio je jutros naknadno pri- 
jedlog da se doda jedan nov član koji bi regulirao pitanje preventivne 
kontrole izvršenja budžeta, što je također vrlo važno. Ja taj prijedlog 
prihvaćam, pa bih predložio odboru da to bude nov čl. 9 i da glasi: 

Član 9 
Preventivnu kontroJu izvršenja budžeta vršit će Mimistarstvo 

finansija — Kontrolno odjeljenje — prema Odluci Nacionalnog komi- 
teta oslobođenja Jugoslavije I br. 420 od 30 decembra 1944 godine 
(»Službeni list DFJ« br. 8 od 27 februara 1944 god.). 

Pretsednik: Primate li predloge druga Frola koji su istovremeno 
i predloži Ministra finansija? (Primamo). 

Ministar za Srbiju Jasa Prodauović: Dobri su predloži, ali ne vidim 
iz njih šta će biti sa ljudima iz Glavne kontrole. Л šla sa arhivom? 
Kad se to pitanje sad rešava treba ga ccJog rešit, i tako skrnuti sa 
dnevnog reda. To je moje mišljenje. 

Pretsednik: Sad ćemo i o tome rešavati. Pošto smo prihvatili pre- 
dloge druga Frola onda član ') predloga nioia so premestiti kao član 
posljednji. Sad je i drug Jaša pokrenuo jedno pitanje. Ja' bih uevajajuć' 
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njegov predlog, kao pretiposjednji član zakona, tj. član 10 uzeo onaj 
član iz Predloga zakona o ukidanju Glavne kontrole koji smo skinuli 
sa dnevnoga reda, naime, član 4 predloga koji govori o preuzimanju 
osoblja Glavne kontrole od strane Ministarstva finansija dopunom da 
ono uzme i arhivu i inventar. Prema tome, moj predlog bi bio da posle 
dopuna koje je predložio drug Frol, a mi usvojili, kao član 10 dodamo 
sledeči tekst: 

Član 10 
Službenici bivše   Glavne   kontrole stavljaju   se na raspoloženje 

Ministarstvu finansija, kojo će preuzeti i njenu arhivu o inventar. 
1 na kraju bio bi član 11 koji govori o stupanju na snagu zakona: 

Član 11 
Ovaj zakon stupa na snagu čim se objavi. 

Prima li se ovaj predlog? (Prima). Ima li kakvih pr.imedaba ili 
drugih predloga? (Nema). To znači da smo primili Zakon o Kontrolno- 
računskoj komisiji, a Zakon o ukidanju Glavno kontrole skinuli smo 
8 dnevnog reda. (Tako je). Idemo dalje. 

Na dnevnom je redu pretres Predloga zakona o povlačenju i za- 
meni Okupacijskih novčanica. 

Pored ovog predloga, na dnevnom redu imamo još dva zakona 
koji su u prisnoj vezi jedan s drugim. Pošto oni čine organsku cehnu, 
predlažem da sve te tri taike spojimo u jednu i da o njima zajedno 
raspravljamo. (Prima se). Prema tome, raspravljaćemo zajedno o pre- 
dlozima zakona o povlačenju i zameni novčanica, o kurscv.:ma okupa- 
ciskih ^novčanica i o regulisanju obaveza, i o povlačenju potvrda izdatih 
na povučene okupaciske novčanice i o uređenju vezanih računa. 

U otsutnosti Minstra finansija ja bih vam dao kratko obrazlo- 
ženje potrebo donošenja ovih zakona. Kao što vam je poznato okupa- 
tori su na teritoriji naše države, koju su odmah po kapitulaciji bivše 
jugoslovenske vojske i bekstva izdajmčke vlado raskomadali i napra- 
vili raičun bez krčmara, povlačeći se pred udarima naše slavne Narodno- 
oslobodilačke vojske i Crvene armije, ostavih u raznim .našim kraje- 
vima osam raznih valuta, osam valuta kojima su za sve vreme rata 
pljačkani naši narodi. Ovo mnoštvo valuta unelo je ustvari haotično 
stanje u prometu i razmen: dobara. Takvo stanje teško pogađa našu 
ratom razorenu i od okupatora' opljačkanu zemlju. Svo bržim osloba- 
đanjem novih i novih .teritorija, ovakvo stanje važečih valuta danas 
joj više ometa promet dobara, upravo ograničava ga samo na po- 
dručje jVdne valute, a. ta su područja uglavnom veslačka, jer ih je oku- 
pator stvorio zbog svojih računa. Zbog .toga je pitanje ukidanja tog 
liaotičnog stanja na području valuta danas jedno od naših najvažnijih 
pitanja na sektoru privrede i njenog obnavljanja. Zamcnom okupaci- 
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skih novčanica dobicemo jedinstvenu valutu, dinar DFJ, a ceia osio- 
bodenja teritorija države postace jedno valutno područje. To će mnogo 
značMi i za sređivanje državnih f.inansija i za uređenje tako složenog 
pitanja cena i nadnica. Ona će biti odlučujuća i za pravilno i nesme- 
tano razvijanje prometa na svim našim osloibodenim teritorijama, a 
uticaće nesumnjivo i na povećanje .proizvodnje, sređivanje cena. Vi ste 
videli iz drugog zakonskog predloga, predloga o -kursevima okupaciskih 
novčanica .: o regulisanju ofcaveza koje su nastale posle 18 aprila 1941 
godine do dana zamene okupaciskih novčamca, odnos valuta okupa- 
c i skih prema novom dinaru, i ja smatram da je taj odnos i dobar i 
pravičan, da je on rešen u duhu bratstva i jedinstva naših naroda. Za- 
mena okupaciskih novčanica .po ovakvom kursu i sa svim omm me- 
rama koje će uslediti na polju sređivanja cena 5 zavođenja jedne stroge 
politike kontrole cena znači da se naše finansijc vode sigurnim putem, 
putem i metodama kojei najbolje odgovairaju našim današnjim uslo- 
vima .; potrebama uspešnog, potedonosnog dovršavanja rata i sada- 
šnjem stanju naše privrede. 

Da bi se pri zameni novac pravilno razdelio, a U skladu sa novom 
politikom cena, prilikom zamene neće se isplaćivati odmah ceo iznos 
već samo do 5.000 dm., a za ostali deo dobijać© se potvrde koje će se 
naknadno isplaćivali. Pošlo se — kako to kaže treći zakonski predlog 
— o povlačenju potvrda izdatiih na povučene okupatorske novčanice ! 

o uređenju vezanih računa, odbiju državne dažbine i rcguhšu druge 
obaveze, ako je onaj ko zamenjuje novac dužn'k države ili tome slično, 
ovim zakonom se hoće da vidi još i to kod koga se nalaze novci, ko ih 
drži, ko s njima obrće. 

Kao što vidite ova tr1 zakona pretslavljaju izvesnu colinu u okviru 
jedne politike koju naSa vlada misli da vodi.: to uporno da sprovodi na 
polju što brže obnove naše .razorene privrede i za što brži hod u nor- 
malno slanje koje troha da dođe posle oslohodenja cele zemlje. 

Sada bismo mogli preć' na diskusiju. Ko želi da govor'? (Mile 
Pe r u n jč i ć :   Imam jedno pitanje). Ima reč drug Mile Peruničić. 

Mile Peruničić: Mis'.im da će ove mere za zameiiu okupaciskih 
novčanica svi slojev1 našeg naroda ' u svim pokrajinama pozdraviti. 
Isto tako mislim da su i relacije za zamenu prilično dobro odmerene. 
ЛН prinudio sam da je jedno ovdo propušteno. Mi ovde rešavamo o 
zakonu o zameni okupaciskih novčanica, a ja ne vid;m nigde, pa n' 
U Cl. 2 kada će se i u kom noku zamena izvršiti i kokko će ona dana 
trajati. 

Pretsediiik: Vreme U kome će so zamena izvršili još irje odre- 
đeno, pa je zato n cl. 2 i ostavlejna praznina. To će se verovatno po- 
puniti kad budemo u PrelsedniStvu diskutovali. Koliko sam obavešlen 
predviden je rok od 10 dana za zamenu na celoj oslobođenoj teritoriji... 
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Ministar za Srbiju Jasa Prodanović: Parlamentarni red nalaže da 
ovoj sednici prisustvuje Ministar finansija. On je dužan da ovde daje 
sva obaveštenja. Odbor rešava o predlogu, a ne zna rok u kome će se 
izvršiti zamena. Treba piitati Žujovića o tome. .. 

Pretsednik: Ja sam u početku spomenuo da je Ministar fmansvja 
drug Žujović sprečen i da. je mene ovlastio da dani ovde .izvesna Obja- 
šnjenja. Ukoliko ja to nisam u stanju ministar će prisustvovati sednic' 
Pietsedništva i tada će dati odgovore na sva pitanja. Prema tome 
nećemo mnogo izgubiti. 

Mile Perunićić: Ja ne znam, pa zato i pitam, zašto za Kosovo i 
Metohiju nije predvidena zamena italijanskih lira kad ih tamo ima, a 
za Sandžak i Crnu Goru albanski franak (lek) kad i njega tamo ima 
kao pleve? To je malo nezgodno. Verujem da neće tniU ni dotoro 
primijenilo. Švercovaće se valuta. Narod je za ie papire morao okupa- 
toru da daje i hranu, i stoku i sve drugo. Pored loga, pitam se zašto 
j« za sedište Glavne komisije za povlačenje i zamenu okupaciskih nov- 
čanica za Kosovo uzet Uroševac kad1 je centar ove oblasti Priština? 

Pretsednik: PoJto ja na ovo ne bih mogao da odgovorim, molim 
druga Perumčića da ova pitanja postavi Ministru finansija na sednici 
Pretsedništva. Ipak je šteta što on nije danas ovde prisutan. To bi pi- 
tanje trebalo da vidimo. Otsad'a bi trebalo da zavedemo praksu, kao 
što to reče čika-Jaša, da kad god diskutujemo o nekom zakonskom 
predlogu da sednici prisustvuje ministar koji zakon predlaže, a ako on 
ne može onda pomoćnik ili drugi pretstavnik ministarstva koga on 
ovlasti. (J a š a Prodanović: To je takoreći zakon рагЈатеп- 
tarizma. To je i tradicija naše demokratije.) 

Josip Rus: Zakoni su dobro sastavljeni. Vidi &е da su oni rezultat 
dugih razmatranja k om plikova nog valutarnog pitanja koje nam je oku- 
pator ostavio. Ja pravo da kažem ne vidim Sta bi tu mogli da liznic- 
'Umo, osim dopuna o kojima je govorio drug Регитс'с. Ali to ćemo 
sigurno .rešiti kad budemo diskutovali u Pretsedništvu. 

Pretsednik: Ako više nema рг1пкч1а1)а ja bili da zaključimo disku- 
siju. Pošto se n'ko ne javlja za reč, pitam da li .primate Predlog zakona 
0 povlačenju i zameni okupaciskih novčanica. Predlog zakona o kurse- 
vima okupaciskih novčanica i o regulisanju obaveza i Predlog zakona 
0 povlačenju potvrda izdatih na povučene okupaciske novčanice i o 
Uređenju vezanih računa? (Prima se). Ima li ko protiv?   (Nema). 

Onda preJazimo na pretres Predloga zakona o državnom pećatu. 
Molim druga Frola da da, ako smatra za potrebno, obrazloženje. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Froi: Ja nemam .nešto naročito da 
kažem. Zakon je, kao što vidite, kratak i jasan a potreba njegova dona- 
s;il|ja jo mislim svima očigledna. Naša nova država mora imati svoj 
P€ča| kojim će se potvrđivati zakoni i koji će se stavljat: na meduna- 
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rodne ugovore i konvencije. Zato molim da primite nacrt koji je pre- 
dložilo Ministarstvo pravosuđa sa ovim izmjenama, i to: u članu 2 
posle riječi zakona stavi'ti tooku, a brisali riječi »i uredaba«, a u članu 4 
umjesto »Ovaj zakon stupa na snagu čim se objavi« staviti) »Ovaj 
zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. Trebailo bi 
uopšte otsada u sv© naše zakone poslednji član unosildu ovakvoj stili- 
zaciji, sem u izuzetnim slučajevima. 

Pretsednik: Ima li još kakvib primedaba ili predloga? (Nema). Pri- 
mate li onda Zakon o državnom pečatu sa ovim izmenama koje je pre- 
dložio Ministar pravosuđa? (Prima se). 

I, najzad, da predemo na poslednju tačku dnevnoga reda, na pre- 
tres Pnedtoga zakona o osnivanju Državne komisije za ratnu štetu. 
Molim pred'.agača Ministra pravosuđa druga Frola da da obrazloženje. 

Ministar pravosuđa DFJ Frtaiie Frol: Drugovi, mislim da ovdje 
nije potrebno govoriti o tome 'kol'ko je ogromna šteta ikoju su okupa- 
tori, fašisti svib boja pričinili našim narodima, koje su oni: gdje god su 
stigli maroderski pljačkali i u najraz-ličitijm vidovima ekonomski isisa- 
vali do iscrpljenja, (koliko je okupaitor u svim krajevima naše zemlje 
planski razarao i uništavao našu privredu i sva naša nacionalna dobra. 
Čitavi krajevi su potpuno razoreni. Privreda je uništena. Zato je Mini- 
starstvo pravosuđa u punoj suradnji .i suglasnosti sa Ministarstvom 
Tinansija i drugim organima još la vrijeme rada Nacionalnog komi- 
teta proučavalo ovo pitanje u cilju da se jednim zakonom izvrši orga- 
niziranje cjelokupnog 'tog veoma važnog, općekorisnog posJa, popisa i 
utvrđivanja ratne štete, tog veoma značajnog zadatka i za naše državne 
organe i za sve naše ■političke i masovne <>rganiz;icije. U tu svrhu mi 
smo izradili ovaj projekat, koji sam slobodan pročitati   (č ' l a): 

ZAKON 
O OSNIVANJU DR2AVNE KOMISIJIi ZA RATNU   ŠTETU 

Na prijedlog Ministarskog savjeta, a na osnovu člana 4 Odluke 
o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom narodnom predstavničkom ti- 
jelu Jugoslavije, kao privremenom organu vrhovne narodne vlasti u 
Jugoslavijii za vrijeme narodno-1)skuboddačkog rala, Pretsjedništvo 
Antifašistivkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije donosi sli- 
jedeći zakon: 

Član i 
U cilju utvrđivanja ratne štete nastale državi, ustanovama, orga- 

nizacijama i građanima Demokratske federativne Jugoslavije osniva 
se Državna komisija za ratnu Sletu, sa zadatkom: da prikupi podatke o 
cjelokupnoj ratnoj šteti u državi, da provijvni prijavljenu štetu i da 
organizira rad nad pribavljanjem ; sređivanjem podataka <> ratnoj šteti 
U tederalnim jedinicama kao. i da vod: nadzor nad ovim radom. 
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Član 2 
Kao ratna sleta po ovom Zakonu smatra se gubUak života, po- 

vreda zdravlja, uništenje i oštećenje imovine koje su izvršit ratni nepri- 
jatelji i njihovi pomagači, bez obzira da li je šteta učinjena na državno] 
terMorijii Ш van nje, i to u vremenu od 6 aprila 1941 godine pa do 
kraja rata. 

Kao ratna šteta u smislu ovog Zakona smatra se i šteta na imo- 
vinu 'koju su zbog Tatnih prilika pričinili jugoslovenska vojska, na- 
rod nooslobodilačk a vojska, partizanski odred' Jugoslavije, Jugosla- 
venska armija .i savezničke vojske. 

Šteta se utvrđuje prema stanju cijena koje su u pojedinim kraje- 
vima važile na dan 5 aprila 1941 godine. 

Državna komisija za ratnu štetu sastoji se iz Pretsednika, tri člana 
I potTehnog broja pomoćnog osoblja. 

Pretsednika ii članove komisije postavlja Pretscdništvo Ministar- 
skog savjeta. 

Član 4 

U federalnim jedinicama obrazovat će se zemaljske komisije za 
ratnu štetu koje će pni-kupljati podatke o ratnoj šteti i riješiti procjenu 
prijavljene štete u dotičnoj federalnoj jedinici. Zemaljske komisije radit 
će po uputstvima Državne komisije za ratnu štetu. 

Svoje zadatke zemaljske komisije vršit će preko narodnih vlast' 
u zemlji. 

Član 5 
Odluke o procjeni ratne štete donesene za vrijeme neprijateljske 

okupacije, no važe. 

Član (i 
Na prijedlog Državne komisije za ratnu štetu Ministarski savjet 

propisat će Pravilnik o orgaivzaciji i radu državnih i zemaljskih komi- 
sija za ralnu štetu. 

Član 7 
Ovaj Zakon slupa na snagu čim se objavi. 

To je nacrt zakona. On svakako nije savršen i molio bih ako ima 
tko što da 'primijetii da bismo ga dopunili i popravili. Ovdje nisu unesene 
izmjene koje sam iprij© čitanja predložio. 

Prctscdnik: Otvaram diskusiju. Ima reč drug Stambolić. 
Petar Stambolić: Ovaj zakon ima nesumnjivo veliki značaj i treba 

mu posvetiti svu pažnju. Ogromiini i-atnii sletu koju su naši narodi рге- 
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trpeli okupatori su dužni tla nadoknade. To je moralno pravo naših 
naroda, jer su oni napadnuti od fašista i jednim, samo fašističkim me- 
todom, sistemom opljačkani do gole kože. Ratna šteta naših naroda 
je ogromna, kao što je i ogromno moralno pravo da se ona u punom 
iznosu od prouzrokovača naplati. Pitanje je samo kako će se taj ogro- 
man posao obaviti. Mislim da za to treba mobilisati ne samo narodnu 
vlast, nego i naš Jedinstveni narodnoostobodilačkii front, AFŽ i druge 
ogranizacije. To treba da bude jedna velika, ali tačno obavljena opšte- 
narodna akcija. 

Mile Peruničić: Pitanje ratne štete je odi veMke važnosti za naše 
narode, za našu državu ' za njenu obnovu. Štetu treba tačno i potpuno 
popisatd. Ma da još nije oslobođena cela zemlja, popisu i utvrđivanju 
ratne štete potrebno je odmah pristupiti svom ozbiljnošću. Jer, dok je 
to sveže, vernije će se .popisati i utvrditi. Zato ja se slažem sa tim da 
mi ovaj zakon donesemo. 

Josip Rus: Ja imam neke priiinedbe, inače se sa projektom zakona 
slažem. Iz čl. 1 treba izostaviti reč' »Demokratske fed. Jugoslavije« zato 
što bi onda to moglo da se tumači uže nego što mi mislimo i nego 
što stvarno treba: ratna šteta nije pričinjena graldaniina Demokratske 
federativne Jugoslavije, već Jugoslavije, pošlo je šteta činjena i pre 
no što smo u Bihaću i Jajcu udarili temelje novoj državi Demokratskoj 
federativnoj Jugoslavijii .. . 

Ministar za Srbiju Јаба Prodanović: I ja sam s tim saglasar.. Tako 
je .ispravno, ta:ko se šire stvair ratne štete postavlja. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Primam ovu primjedbu, ako 
se na njoj insisliira. 

Pretsednik: Prima li se ova izmena? (Prima). Ima li još kakvih 
izmena i dopuna? (Nema). Onda stavljam na glasanje. Ko je z a ? 
(Svi). Ima П ko protiv ?   (Nema). 

Pošto smo i Predlog zakona o osnivanju Državne komisije za ratnu 
štetu u Zakonodavnom odlH>iii usvojili i iscrpli današnji dnevni rod, 
zaključujem današnju sednfcu. 

(Sednica je zaključena u II časova). 
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2 СЕДНИЦА 
(6 априла 1945) 

Почетак у 11 часова. 
Претседапао Претседник Законодавиог одбора АВНОЈ-а Моша 

Пијаде. 

Присутни: Марко Вујачић, Димита|р Влахов, Филип Лакуш и Миле 
Перуиичић; 

Мииистар лраносуђа Фране Фрол, Мишистар иародног здравља др 
Златам Сремец. 

Претседник: Отвара'м другу седшшу ЗакоЈНОдавног одбора. Ha днев- 
ном реду je претрес Предлога закона o ■стављању na расположење свег 
медицинсксм- особља. 

Ми -CIMO јуче на седниии Прегседништва АВНОЈ-а дискутовали o 
OIIOM saiKOHC'KOM предлогу na je, 'Kao што знате, пројекат враћен натем 
Одбору да га аретресс. 

Прс свега, друг Кардељ je предложио да се наслов закона задржи 
онако Ka'KO je у Закоподавном савету Владе решеио, тј. да се не зове 
3;IKOIII o грађанској мобилизацији већ o стављању na раоположен.е. 
Ме|)утим, поноио смо o томе дискутовали и остало се шри томе што je 
чредложио друг Фрол, да се зове Закон o прађаиокој 'мобилизацији. 
To je тачнијс, н м« немамо пот.ребе да се ла због чега устручаиаадо и да 
"о кажемо отворспо да мобилшпемо лекаре, љихове помоћпике и друго 
санитет.ско особље да биомо пружили помоћ ратом пастрадалт! краје- 
ВДма, да бисмо помогли иароду. (М a p к o Вујачић: Тако je!) 
Прима ли се? (Прима). 

Миннстар правосуђа ДФЈ Фране Фрол: Поставило се данас питан.е 
Да ли се могу сви лнјечници, иарочито Жеаде-лијечмицп и мајке-лијечни- 
чко помоћно особље, vomlic мобилизират и да ли их можсмо упућивати 
У Друга мјеста одиајајући их од дјеце и обитељи. 

Претседник: To je заиста niiraii.e (i коме се иагледа при изради 
пројекта «ије нодило рачуна. Даље, меви се лично чини да je про- 
пис овог 3 члша исувише строг, драстичан. Мислшм да то треба некако 
•"епше,  блаже  и  герецивније  pehu. Треба,  мислим, ову адредбу боље 

21 



разрадити, j ep неко може бити мобилисан, a он je међути.м болестан или 
je неопособан за ту службу. Ha пример, могу се мобилисати и старији 
лекари, који су у пешијм, или који су болесни. Не можемо ми те људе 
судити и терати «а принудаи рад. Морају се прво иотитатн све окол- 
ности. Ja бих зато замолио министра друга Сремда да ово поправи, на- 
рочито питање А1обилнзације жена и оцене радне слособности лекара 
кој« се мобилишу. 

Марко Вујачић: Ja жене које »мају дјеиу «€ бих мобилисао вал 
мјеста становања. Али бих све же«е без дјеце које су било љекари, 
било бабиие или сестре или зубарке мобилисао и упутио иа рад у бол- 
нице, и војне и грађамске. Ту оне могу и морају да раде, јер je то 
иародна потреба. A кад жене мобилишемо у градовима онда можемо 
љекаре и друго болничко особље упутити 'код нас у Црну Гору, Маке- 
донију или пак у Босну, гдје их уапште нема. 

Димитар Влахов: Македонији су лекари и атомоћпици много погреб- 
ни јер icy мнноги лекари лобегли из Македоније. 

Министар народног здравља ДФЈ др Златан Сремец: Ja лично при- 
хватам сугестије Законодавног одбора a и оне приједлоге који су јутрос 
овдје у АВНОЈ-у дати. Нарочито мислкм да садашњи члан 3 треба из 
основа прерадити. Уопће закон треба проширири. Тако, зиста треба 
мајке-лијечшже и остале које имају дјеце до 14 година старости осло- 
бодити мобилизације ва« счјеста становаи.а, али их ту, у мјесту можсмо 
мобнлизирати. To ja усиајам. 

Исто тако треба проштрити у закону одредбу да се шпање радне 
способносги лијечника и помоћног особља исчаде регулирати посебним 
правилницима које би донијели Министар народног здравља ДФЈ « 
земаљски мшнистри за особље које они мобилизирају. To je, истина, 
би.то предвиђено ставом 2 члана 3 али није довољно преииано. 

Претседник: Ja мислим да нп ми mi локари грађанску мобилизацнју 
ne можсмо третирати као казну, као утућииан.е na прниудан рад и ро- 
бију. Треба апеловати и na свест и патрнотизам. Треба те људе, наро- 
чито оне којп CL' HCIMKMV ножрпишанмм n тчсбичпим рачим и ii;uiiat;M- 
вати. У том циљу треба их обезбеднти платама. И то закоиом одрсдити, 
a уз то и награђииаш. Иројекат o коме смо јучс у АВНОЈ-у дискуто- 
вали иије o овоме водио рачуна. Не можемо ми л.уди слати a in' осигу- 
paiii им егзистсниију, кал им nch прииатну лраксу   (абраи.ујг.мо. 

Мнле ПеруиичиН: Јучерашња и ова дискуснја o опом иажиом закону 
псжазале ■су да пројекат трсба заиста добро прсрадити и допунити. 
Овај први предлог je пекако исувише, a без икакве лотребе, ounap, 
тако да ne'he добро деловаги na л.удс које упућујемо na једа/н тако 
осетљин лосао кдо што je лекарски и болничарокн. Оиде се некако ствари 
постављају псувише мруто, да пе каже.м тежу реч. Треба ово знатио 
поправити, нарочито у погледу мајкн, у погледу права мобилисаних, o 
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оцени опособности. Можда би и неке повластае требало дати тим 
људима, j ep ће о»и тако боље и задовољиије радити. Мислим да би овај 
предлог -пребало друг Сремец да преради са саојии стручњацт^. 

Министар правосуђа ДФЈ Фране Фрол: Друг Сремец тражи хитност 
за овај приједлог. On би могао да се већ тто лодне поново стави на 
дневни ред Претсједншитва АВНОЈ-а ако би се ове поправке унијеле. 

Претседник: Како се мени чи«и, предлаг би ice знатно ловравио 
ако би се усвојиле шашомене из наше дискусије. Мислим да зато није 
потребно много времена. Закон уства1ри треба да добије још 4—5 чла- 
нова. Тако чла^нови 1 и 2 могу да остану. Члан 3 ■греба потпуно npe- 
радити и шредвидепи иринадлежности мобнлисаног особља. Затим, једним 
иовим члапом регулисати питање мајиси са деаом до 14—15 година, 
затт литање ouene апособиости мобилисаних лекара и другог санитег- 
ског особља итд. 

Министар правосу|)а ДФЈ Фране Фрол: Треба ријешити и питаље 
кому адм^нистративно и днсцишлипски одговарају мобилизнрани лијеч- 
ници и помоћно особље. 

Миле Перуничић: Т.реба да одговарају отт власгима којима буду 
Додељеии na ,рад. 

Претседник: Moj би иредлог бно да Законодавни одбор врати овај 
"редлот Мшшстру пародног здравља другу Сремеиу да га он рааради у 
Духу изшетих примадаба. Прима ли се? (Прима). 

Министар народног здравља др Златан Сремец: Ja сам, другоии, су- 
гласан са овнм рјсшсп.см. Покушат hy да joui данас протирммо про- 
Јекат тако да био.мо га no лодие усвојили, јер ma њега чека.мо такорсћи 
ОД ослобођења. 

Претседник: Сада биолго могли iipetm na претрес llpcuiora законп 
0 повламењу потврда издатих na повучете окупаииске поичаниие и o 
Урв^ељу везаних рачуна, да није иаступио једа« нов моменат. Наиме, 
са оним лредлогом пије био сагласаи Претседник Приирелног савета 
Друг Аијфија. Ои je у том смислу јуче и говорио, али његове разлоге 
дРУг /Kvjoivnh није мрмхматио. Ja сам јуче помирл.пио питсрвенисао и, 
као mio знаге, пројекаг пам je враћен на поповно разматра11.е. Међу- 
"1М> јутро« су код меие били другови Жујоппћ и Хебранг и тктга-цут je 
^"оразум да се предлог скине с днешног реда, то јест да се засада овај 
закон ие доиоси. РешвНО je да се његово доношсље одложл за изшчио 
време. 

Молнм вас да примите ово зпап.у. 
Пошто je дневни род исцрпен, закључујем длипти.у седницу, 

(Седшшца je зак.ч.учепа у 12 часова). 
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3 SEDNICA 
(23 aprila  1945) 

Početak u 9 časova. 
PretsedavrJo Prdsediniik Zakonodavnog odbora AVNOJ-a Моба 

Pijade. 
Prisutni: Marko Vujačic, FMIp Lakus, Josiip Rus; 
Prptsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar; 
Ministar pravosuđa Frano Frol; 
poveronik Ministra finansija DFJ dr Obren Blagojevi-ć. 

Pnelsednik: Današnja sednica biiai jo prvo zakazana za 19, a potom 
za 20 april sa ovim dnevnim redom: 

1) Zakon o odiizinianju ratiH1 dobit; stečene za vreme neprijatelj- 
ske okupacije; 

2) Zakon o stavljanju državnog ^pečata na zaikone i o čuvanju 
zakona donetib o<i Antiifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugo- 
slavije; 

3) Zakon o ukidanju Vrhovnog državnog ipravobranioštva, Vrhov- 
nog d ržaivnog tužioštva, viših dr/.ivnib tuž'oš.tava idržavniii tužioštava; 

4) Zakon o ukidanju Državnog saveta i upravnih sudova; 
5) Zakon sa imovinom lica koja su žrtve fašiističkog terora oku- 

paitora odnosno njegovih pomagača; 
6) Zakon o suzbijanju nedozvoljen je špekubnje i privrednog 5te- 

točinstva i sabotaže; 
7) Zakon o izmenama i dopunama propisa o rav.ivzu i naplati 

JK vreze; 
8) Zakon o izmenama i dopunama propisao taksama; 
')) Zakon o li/.menama i dopunama propisa o državnoj trošar'ni; 

10) Zakon o isplati pomoći, penzija, jvotpora i invalidskili prinadle- 
žiHKsti u <linairiina DFJ; 

11) Zakon O prebiranju,  čuvanju   i   raspodeti  knjiga   i drugih  kul- 
turno naučnih  i  iimotničkih predmeta  ild. 

Međutim, sednica je <»l)a puta odložena zalo šlo zakonske pre- 
dloga1 zbog kojih je sednica bile sazvana resorni luinistri nisu na vreme 
dostavili. 
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Pošto Predlog zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vreme 
neprijateljske okupacije ni do ovog časa nisam dobio od nadležnog 
organa VJade, predlažem da ipredemo na drugu laičku dnevnog reda, 
na pretres Predloga zakona o stavljanju državnog pečata na zakone 
' o čuvanju zakona donesenih od AVNOJ-a. 

Izvolite čuti zakonski predlog (čita): 

PREDLOG 
ZAKONA O STAVLJANJU DRŽAVNOG  PEČATA ,NA ZAKONE I O ČUVANJU 
ZAKONA DONETIH OD ANTIFAŠISTIČKOG VEĆA NARODNOG OSLOBOĐENJA 

JUGOSLAVIJE 

Član   1 

Zakoni   donesen' od Antifašističkog   veća narodnog   oslobođenja 
Jugoslavije overavaju se državnim pečatom. 

Overu vrši Mdn'staT pravosuđa Demokratske federativne Jugo- 
slavije. 

Član 2 
Overeni originalni primerak zakona čuva Ministar pravosuđa De- 

mokratske federativne Jugoslavije. 

Član 3 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 

Predlog ovog zakona podneo je Ministar pravosuđa drug Frane 
Frol. Molim druga Frola da da obrazloženje. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Drugovi, ovaj prijedlog je kao 
što vidite, i krataik i jasan. Mislim da mu mije potrebno neko naročito 
obrazloženje. Dovoljno je reći da će ubuduće AVNOJ donositi zakone 
' da njih poslije potpisa Pretsjedmka i Sekretara AVNOJ-a treba 
ovjeriti i državnim pečatom. 

Pošto su se prilike već dovoljno normalizirale, potrebno je riješiti 
ko će pohranjivailii originale zakona, konvencija ii državni pečat. Ovim 
se zakonom to povjerava Ministru pravosuđa. 

Marko Vujačić: Kako će glasil: državni pečat ovdje se ne kaže. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Državni pečat je određen 
zakonom o državnom pečatu. Zato se o tome ovdje i ne govori. Anti- 
fašisUčko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije imat će i dalje svoj 
Pečat. 

Pretsednik: Ima li još kakvih primedaha na;ovaj zakonski predlog'' 
(Nema). Pnima h se? (Prima). 

Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, na pretres Predloga za- 
kona o uk'danju Vrliovnog državnog pravobraniošlva1, Vrhovnog dr- 
žavnog tužioštva, viših državnih tužioštava i državnih tužioStava. 

Dozvolite da vam pročitam zakonski predlog.   (Čita): 
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PREDLOG 

ZAKONA    O    UKIDANJU    VRHOVNOG   DR2AVNOG    PRAVOBRANIOSTVA, 
VRHOVNOG   DRŽAVNOG   TUZUOŠJVA,   VIŠIH   DRŽAVNIH   TUŽlIDŠTAVA  II 

DRŽAVNIH TU2IOSTAV. 

Član 1 
Ukidaju se: Vrhovno državno pravobran'ožtvo, državna pravobra- 

nioštva, Vrhovno državno tužioštvo, v'ša državna^ tuž'oštva i državna 
tužioštva. 

Član 2 
Službenici iz čl1. 1 ovog zakona stavljaju se na raspoloženje Jav- 

nom tužioštvu Demokratske federativne Jugos'.avi'je, kome se ima pre- 
dati inventar ovih ustanova. 

Član 3 
Bl'že odred1>e za izvršenje ovog   zakonai propisaće  Javni tužilac 

Demokratske federativne Jugoslavije. 

Član 4 
Ovaj zakon stupa na' snagu kad ee objavi u »Službenom listu«. 

Uz ovaj zakonski predlog nismo dobili mkakvo pismeno obrazlo- 
ženje. Ja bih molio drugove ministre koji podnose zakonske predloge 
da uvek dostavljaju i obrazloženja. Molčm diruga Frola da ikao Pot- 
pretsedniik Zakonodavnog saveta Vlade DFJ nastane da predlagači sa 
predlozima zakona Šalju i obrazloženja. 

Ja sam morao da dražim naknadno obrazJožcnje za ovaj zakon, 
jer se iiz njega nije V'delo ko preuzima poslove ustanova koje ukidamo. 

Ministar pravosuđa DFJ Fran« Frol: Ovaj zakonski prijedlog 
podnio sam u sporazumu sa Javnim tužiocem DFJ drugom Vilfanom. 
Odlukom AVNOJ-a o ustanovljenju i nadiležnosti Javnog itužioca DFJ 
poslovi ustanova državnog .pr^vobraniošiva i državnog tužioštva stare 
Jugoslavije preneseni su na Javno tužioštvo DFJ. Ma da su propisi 
stare Jugoslavije stavljeni van snage, i da ove ustanove takoreći nisu 
po oslobođenju ni radile, mi smo ipak smatrali da ;li treba posebnim 
zakonom ukinuiti. 

Pretsedniik: ЛМ se i/, ovog zakona ne mir ko preuzima poslove 
ovih ustanova. Iz naknadnog obrazloženja i izjave druga Frola vidi: se 
da sve te poslove treba da preuzme Javno tužioštvo DFJ i njegovi 
organi. To bi, mislim, trebalo i reći ovde, b€z obzira što to proističe iz 
odluke o osnivanju Javnog tuž'oštva. 

Ministar pravosuđa DFJ Fraine Frol: Ja nemam ništa protiv. 

Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar: Ja niiisliin da1 se to može reći, 
da bi se isključio svaki interegnum u ovim ^JOsJovima « da b't, na koncu 
bilo jasno ko odgovara za poslove 'koj.: su dosada obavljani u uatano- 
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vama koje ukidamo. Ја^ bih to uvrstio već u prvo član, kao poseban 
stav. Rekao bih: »Poslovi ovih ustanova prenose se na Javnog 
tužioca DFJ«. 

Pretsednik: Ja se pridružujem ovom predlogu s tim što bih misao 
druga Ribara proširio: »Svi poslovi ovih ustanova prenose se na Jav- 
nog tužiioca DFJ i njegove podređene organe.« (Dr Ivan Ribar: 
Dobro je!). To bi bio stav 2 člana 1. Prima li se? (Prima).    • 

Ima li još kakv'h predloga za izmene i dopune? (Nema). Prima li 
se zaikonskii predlog u celini? (Prima). Zakon o ukidanju Vrhovnog 
državnog pravobraniioštva, Vrhovnog državnog luž'ošitva, viiš'h držav- 
nih .tužioštava i državnih tužiošlava primljen je sa dopunom u članu 1. 

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda-, na pretres Predloga 
zakona o ukidanju Državnog saveta ' Upravnih sudova. 

Zakonski predlog glasi   (čita): 

PREDLOG 
ZAKONA O UKIDANJU  DR2AVNOG SAVETA  I  UPRAVNIH SUDOVA 

Član 1 
Ukida se Državni savet '■ Upravni sudovi. 

Član 2 
Službenici Državnog saveta stavljaju se na raspoloženje Pretsedni- 

Stvu Ministarskog saveta, a službenici Upravnih sudova Pretsedništvu 
zemaljskih veća pojedinih federalnih jedinica. 

Član 3 
Inventar Državnog saveta Ama se predat5' Pretsedništvu Ministar- 

skog saveta,  a  inventar  Upravnih sudova  Pretsedništvu  zemaljskog 
veća1 fcderabiih jedinica gde je Upravni sud postojao. 

Član 4 
Bli/.o odredbe   za izvršenje  ovog zakona   propisaće   Pravilnikom 

Pretsedništvo Ministarskog saveta. 

Član 5 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 

Reč ima drug Frol. 
Ministar pravosuđa DFJ Franc Frol: Ja bih rekao samo nekoliko 

riječi iK>vodom ovog prijedloga, jer su i ove ustanove, kao i one koje 
Ukidamo zakonom koji smo maloprije primili, izgubile svaki rezon 
daljeg postojanja. Javno lužioštvo je preuzelo izvjesne poslove ov'h 
"stanova, a izvjCvSiu ^slovi koje su obavljali Državni savjet i upravni 
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sudovi u novoj državi neće se m pojavljivati: ukidanje ovih ustanova 
je kao što vid'ite, historiski uslovljeno. 

Mislim da je potreba donošenja ovog zakona jasna1. Ja ću na 
sjednici Pnetsjedništva AVNOJ-a, ako'treba, dati detaljnija objašnjenja. 

Molim da se zakon iprihvati kako je predložen. 

Pretsedivik: Ima li ko kakvih primedaba? (Nema). Zakonski predlog 
o ukidanju Državnog saveta i upravnih sudova je iprhnljen u celosti. 
Molim druga Frola da za sedndcu Pretsedništva spremi detaljnije 
obrazloženje. 

Prelaziiino na ipetu laeku dnevnog reda, na ipretres Predloga zakona 
o postupanju sa imovinom lica koja su žrtve fašističkog terora okupa- 
tora odnosno njegovih ipomagača. 

Ja ću prvo pročitati zakonski predlog  (č v t a1): 

P R O J E K A T 
ZAKONA O POSTUPANJU ISA IMOVINOM LICA KOJA SU 2RTVE FAŠISTIČ- 

KOG TI-RORA   OKUPATORA ODNOSNO NJEGOVIH POMAGAČA 

Član 1 
Sva imovina fizičkih i pravnih lica na području Jugoslavije, koju 

su sopstvenic* odnosno uživaoci morali napustiti u toku okiupacijc 
zemlje, kao i imovina, koja im je protivu njihove volje, uz naknadu 11" 
bez, oduzeta kojiim bilo nn'činom od strane okmpatora ili njegovih poma- 
gača, iz rasističkih, verskih, nacionalističkih ili ipoliitićkih raizloga — 
vraća se odmah vlasnicima bez obzira na eventualna potraživanja 
držaoca imovine protiv vlasnika u vezj sa ovom imovinom. 

Privatno-pravni ugovor ooludonjii il' opterećenju imovine, zaklju- 
čen za vreme okupacije, kao i svi ostali pravni poslovi i iprava koja se 
na njemu zasnivaju, sud će na zahtev tužioca ponišliiti .i ovoga vratili 
u njegova ranija prava, ako jo ugovor zaključio pod okolnostima iz 
st. 1 ili u cilju pribavljanja sredstava da bi za vreme rata mogao izdr- 
žavati sebe, iporodicu ili btiske srodnike, ili da bi otklonio kakvo zlo 
koje je pretilo njemu il' navedemm licima. Tužba se podnosi u roku 
od jedne godine dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

Ako jo imovina  uništena,  upropašćena, nestala  i lome slično 
sopslveniku ostaje pnivo traženj.i  naknade štete od odgovornih  lica 
putem   građanske   parnice,   odnosno  koriščenje   propisa   o   naknadi 
ratne štete. 

Pod imovinom se u snnslu ovoga Zakona 'inaju smatrati nepo- 
kretna dobra, pokretna dobra i prava, kao zemljišni posedli, kuće, name- 
staji. Sume, rudarska prava, preduzeća sa svim postrojenjima, zali- 
hama, hantiije od vrednosti, dragocenosti, ndeli, akcije, druš/tva, udru- 
ženja svako vrste, fondovi, prava uživanja, učestvovanje u radnjama 
' preduzećima, autorska prava1, prava industrijske svojine, kao i sva 
prava na napred pomenute predmete. 
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Kao bliski srodrm vlasnika smaitraju se bračni drug i lica која^ su 
u odnosu srodstva ili tazhine sa vlasnikom odnosno uživaoca ili njego- 
vim bračnim drugom u pravoj limji ili do 4 stepena pobočne linije, 
zatim posinak i pocerka, poočim i pomajka, hranitelj i branjenik i onaj 
ko sa njime živi u vanbračnoj zajednici, ikao i vambračm srodnici do 
'stog stepena kao i bračni. 

Član 2 
Vlasnik imovine dužan je vratiti sadašnjem držaocu protivrednost, 

ako ju je pnimio. U protivnom vlasniku se njegova imov-na vraća1 bez 
davanja ikakve naknade sadašnjem držaoou, kome ostaje pravo re- 
gresa, ukoliiko je imovinu savesno pribavio, od .njegoviih pravnih 
prethodnika1. 

Ako je lice kod koga je imovna zatečena u državim Nemac 'l' 
utvrđeni .pomagač okupatora, nema pravo ni na kakvu naknadu. 

Sudovi kao zemljišno-knjižne vlasti dužni su po službenoj dužno- 
sti uspostavite predašnje gruntovno stanje. 

Član 3 
Pitanje povraćaja prihoda odnosno plodova sopstveniku zajedno 

sa imovinom, kao i pitanje naknade sadašnjem držaocu za poboljšanja 
koja je učinio na vraćenom imanju, raspraviče se po propisima građan- 
skog zakonika, ukoliko se stranke same ne sporazume ju. 

Sa vraćenog .imanja brišu se svi stvarni tereti koji su nastali od 
kako je imovina oduzeta vlasniku odnosno otkako ju je on preneo u 
bliski st. 2 člana 1. 

Лко je savestan držaJac za vreme dok je držao imanje skinuo 
stvarne terete sa ovog, tako da Ј€ sopstveniku vraćeno bez tereta ili 
sa smanjenim teretima, on za taj iznos ima tražbeno pravo prema 
SOpetveniku, koje mo/e ohczbediili hipi-lckom. 

Sporove po ovome članu rešava nadležni Građanski sud. 
Držalac ne može da uspostavlja predaju imovine vlasniku pret- 

hodnom isplatom potraživanja koja su mu priznata. 

Član 4 
Svako lice koje je došlo u posed imovine oznaćene u članu 1 st. 1 

'»vo^ Zakona, dužno je istu prijaviti i pivdati Državnoj upravi narednih 
dobara, bez obzira da li je imovinu kupilo, bespravno prisvojilo, na ču- 
vanje dobilo ili na drugi koji način pribavilo njem: državinu. 

Okružn.i odbori dužni su prijaviti pošto prikupe potrebne podatke 
od Sreskih i Mesnih odigra. Upravi narodnih dobara onu imov'nu koja 
)(V osfaija kao napuštena. 

Ч slučaju kad imovina još nije došla pod upravu Državne uprave 
narodnih dobara, već se nalazi u posedu kakvog drugog lica ili je napu- 
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stena, sopstvemk odnosno uživalac može zahtevati .' neposredno od 
Mesnog odbora1 mesta u kome se ;'movina nalazi, da mu imovinu ustupi. 
O ovom ustupanju Mesni odbor 'zveštava odmah Državnu upravu na- 
rodnih dobara. Protiv odluke Odbora, mod'lac, kao i lice kod koga ee 
Imovina dotle nalazila, može se u roku od 10 dana žalUi Državnoj 
upravi narodnih dobara. Postupak po molbi kao i po žalbi ima se sma- 
trati kao hitan. 

Član 5 
Imovinom ipomenutom u st. 1 člana 1 ove Odluke upravlja Državna 

uprava narodnih dobara do trenutka predaje vlasniku Mi drugom ovla- 
sćenom licu. 

Državna uprava narodnih dobara dužna je da imovinu koja joj je 
poverena na1 upravu, preda vlasniku čim se vlasnik sa takvim -zahtevom 
pojavi i dokaže svoje pravo vlasništva, i to bez naplate takse. 

Član 6 
U slučajevima gde je nesumnjivo utvrđeno da je vlasnik umro, 

kao i u slučajevima gde ee vlasnik nije pojavio. Državna1 uprava na- 
rodnih dobara cena zahtev predati' imovinu na upravu hJiižim srodnicima. 

U slučaju da se više bliskih srodnika pnijave u isto vreme, imo- 
vina će im se predati po redu i po delovima1 po kojima bi im bila pre- 
data u naslede, shodno propisima Građanskog zaikomka, koji bi b4> 
primenjen u slučaju nasleda. Ako postoji testamenat, teetamentahi: 
naslednik ima prvenstvo. 

Lica kojima1 je imanje ovako ustupljeno na upravu dužna su da 
u roku od godinu dana po zavr.šeliku rata pokrenu kod nadležnog suda 
ostavinski postupak odnosno postupak za oglašenjo nestalog sopstV'i-- 
nika za umrlog. 

Ukoliko do sudske odluke o nasledu drugi srodnici, koji prema 
st. 1 ovoga člana' imaju preče pravo na upravu zahtevaju da im se 
imovina ili deo imovine preda na upravu — Državna uprava narodnih 
dobara doneče odiluku o tome. 

Lica koja na imovini —predatoj na upravu imaju prava už'vanja, 
zadržavaju to svoje pravo prema opštim propisana (Jradanskojj; zako- 
nodavstva koje važi na teritoriji ц<1е se imovina1 nalazi. Lica koja 
imaju pravo izdržavanja prema vlasniku imovino mogu ostvariti to 
pravo dz imovine predate na upravu. 

Član 7 
U odluci o ustupanju imanja srodiniclma1 na upravu, Državna 

uprava narodnih dohara će označiti i koji deo prihoda daje upravi- 
telju na uživanje. Višak preko ovoga, predaje se uprav1 koja ga uručuje 
sopstveniku odnosno nasledniku po odlvlku svojc'h troškova u momentu 
predaje imanja. 
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Za zaduženje i otuđenje u neophodno potrebnim ili po imovinu 
korisnim slučajevima je potrebno odobrenje uprave narodnih dobara. 
Lice kome je limanje povereno na upravu odgovorno je materijalno i 
krivično za ispravno upravljanje d čuvanje poverene limovine u interesu 
neposrednih sopstvenika odnosno naslednika. 

Državna uprava narodnih dobara propisaće način nadzoia nad 
radom upravitelja. 

СЈал 8 
Gotovina: hartija od vrednosti: dragocenostii i ostale pokretnosti, 

predavače se srodnicima samo u koliko je to potrebno za dobro uprav- 
ljanje imovinom, otpravljanje preduzeča №k radnje, odnosno za njihovo 
izdržavanje u koliko je sopstvcnik po zakonu na to bio obavezan. 

Član 9 
Industrijska, trgovačka, zanatska, posrednička ili kakva druga 

preduzeča Ш radnje, kao i radnje slobodnih profesija, vraćaju se sop- 
stveniku sa svim inventarom i ostalim predmetima koji su njegova 
svojina. U ostalom če se postupiti po članu 3 ove odluke. Propis 
Člana 6 i 7 ove Odluke primeniće se a u ovom slučaju. 

Član 10 
Ako se pojavi lice koje je upražnjavalo kakvu zanatsku, trgovačku 

ili industrijsku odnosno drugu kakvu radnju ili kakvu slobodnu profe- 
siju, pa je pod uslovima1 iz člana 1 moralo da napusti prostorije u ko- 
jima je tu radnju obavljalo, ima pravo da se vrati u te prostorije ako 
namerava da radnju produži, pod uslovom da je sadanji držalac znao 
№. mogao znati da se nalazi u prostorijama koje je jedno takvo lice 
držaJo u zakupu. 

Na prostorije imaju ipravo i srodnici u pravoj ushodnoj i nishodnoj 
liniji » bračni drug odnosno bliski srodnik koji je imovinu dobio na 
upravu, u koliko imaju nameru da produže istu radnju. 

Član 11 
Shodno gore izioženim načelima raspravi će se i pitanje povračajn 

prava uživanja, autorskih prava, prava industrijske svojine koncesija, 
povračaja fondova, akcija, učešća u radnjama i preduzećima i drugo. 

Cten 12 
Lica koja no postupe po naređenju iz st. 1 člana 4 ovog Zakona 

КагпМе se novčano do Četvrtine vrednosti neprijavljene lude imovine 
koju ima u svom držanju, ili prinudnim radom od 1 do 3 godine. 

To je tekst predloga. ЛИ ovaj predlog čini celimi sa Predlogom 
zakona o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti 

31 



U toku okupacije i imovinom ,koja- im je oduzeta od strane okupatora 
i njegovih pomagača. 

Projekat zakona o postupanju sa imovinom koju su sopstvemci 
morali napustit' u toku okupacaje i imovinom koja im je oduzeta od 
strane okupatora i njcgov'h pomagača normira materiju povraćaja u 
imovinska prava svih lica kojima su ta prava bila oduzeta u toku oku- 
pacije od strane okupatora 'Ji njegovih pomagača, ili koji su morali 
napustiti ta prava. 

Projekat zakona o postupanju sa imovinom lica koja su žrtve 
fašisUčkog terora okupatora odnosno njegovih -pomagača, pored mate- 
rije koju reguli.še Projekat zakona o postupanju sa imovinom koju su 
sopstvemoi morali napustiti u toku okupacijo \ imovinom koja ini je 
oduzeta od strane okupatora i njegovih .pomagača, normira' i materiju 
pravne likvtidacije pnivatno-pravnih ugovora zaikijučenih u toku okupa- 
cije pod pritiskom progona od strane okupatora ili njegovih poma- 
gača', ili ,pod pritiskom tešikih nslova života prouzrokovanih okupacijom. 

Kako se ova pitanja toilno razUkuju to ona traže posebna rešenja 
(u malonijalnom « formalnom .pogledu). Naročito je složeno pitanje 
Pkvidaoije privatno-pravnih ugovora zaključenih za vreme okupacije. 
Stoga bi odredhe o toj materiji morale biti sto preciznije, jer će inače 
narodni sudovi imati veliko teškoće u rošavanju sporova koji nastaju 
po tom pitanju. 

Ako se pode od principa obeštećenja svih onih lica koja su u toku 
okupacije istupila, usled prilika nastalih okupacijom, u ugovorne oba- 
veze očevidno po njih .štetne, onda bi naročitu pažnju trebalo obratiti 
na onaj ekonomski najslabiji deo naroda, koji je ekonomski najviše 
stradao za vremc okupacije, otuđujući najneophodiiije stvari (jastuke, 
/>rgano i sl'čno) ili zadužujući se pod najtežim usloviima. 

S obzirom na ovo mišljenje da treba odvojiti ' u posebnim zamo- 
rnima reguliisa'ti pitanje povraćaja imovine, i piitanjo privatno-pravn.ii 
ugovora, izrađen je Projekat zakona o postupanju sa imovinom koju 
su sopstvenici morali napustili u toku okupacijo i imovinom koja im 
je oduzeta od strano okupatora i njegovih pomagača,, koji .se ograni- 
čava na pitanje povraćaja 'imovine, dok hi 66 za reSetlte pUanja pri- 
vatno-pravnih ugovora, o kojima je reč uzgred u projektu, Zakona o 
postupanju sa imovinom lica koja SU žrtve fašističkog terora okupa- 
tora odnosno njegov'h pomagača чпао 'zraditi i|M)-sd)aii zakonski 
projekat. 

Povod za njihovu izradu bili su i opravdan: prigovori zaintereso- 
vanih lica na izvesne postupke Državno uprave narodnih dobara ili 
drugih organa vlasti, kojima su ta hca bila povredena U svom pravu 
i'i su nvisiila da su u njima povredena. 

Kako su se naše vlasti u prvom momentu BUSrek sa ovim pitanjem 
u vezi sa jevrejekom imovinom, bio je prvo teraden projekat za postu- 
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panje sa tom imovinom. Medul'm, čini je iprojekait b'o .izrađen videlo 
se da nasilno oduiZiimanje Imovine, čak i iz Tasislič'kih :■ nacionalističkih 
■ verekih raz-loga mje ipogadalo samo Jevreje, nego i Srbe .i Slovence i 
dru^o naše narodnosti, pa da su i građane svih naših narodnosti poga- 
đala takva razvJašćivanja .iz poliitičikiih razloga (konfiskacija imovine 
partizana, komunista ' drugih pripadnika Narodnooslobodćilačkog po- 
kreta i1 uopšte lica koja su se svojim patr.iotsikim radom zamerila oku- 
patoru i njegovim slugama). 

Radi toga je izrađen sada podnetii projekat koji1, dakle. Obuhvata 
sve slučajeve oduzimanja imovine našim građanima od strane okup;'- 
tora i njegovih pomagača iz rasističkih, verskih, nacionalističkih П! 

poht'čkih razloga. 
Fašistički okupatori nisu samo počepali Jugoslaviju na više delova 

t postavili tamo različiile vlasti svojih slugu Ш .pomagača, nego su u 
svim tim delovima i uz pomoć domaćih (izdajnika1 zaveli strahovit teror 
nad naStan građanima, terajući do sprovodenja potpunog istrebljenja 
velikog broja stanovništva upotrebljavajući za ovo Tas'stičke, verske, 
nacionalističke Ш politićko razloge. Svirepi pokolji i uništavanja našeg 
stanovništva, bez obzjra da ;li je b'lo upereno protiv Srba, Jevreja, Slo- 
venaca i drugih, bilo je praćeno neobuzdanom pljačkom i oduzimanjem 
'niovine, proterivanjem naših građana sa njihovih imanja bez igdo 
''čega .i razgrahlj'vanjem te imovine, njenim poklanjanjem 'M preda- 
vanjem licima nemačke narodnosilii ili pomagačima okupatora. 

Odluka AVNOJ-a od 21 novembra 1944 o državnoj upravi nad imo- 
vinom nepnisutnih Idca pokazala so u praks' nedovoljna za regulisanjo 
celog ovog pitanja, koje je ona obuhvatila samo sumarno i deUmično, 
'« zbog toga nije mogla sprečiti .razJičit postupak i nesnalaženje organa 
vlasti u rešavanju pojediiiia.čnih opravdanih zahteva oštećenih građana. 
Duh današnjeg poretka u našoj narodnoj državi, linteresi pravde, koji 
'•ahlevaju da se isprave ove nepravde nanete našim građanima od 
strano okupatora i njegovih ipomagača, a mestimiično i ne<lozvoljeni 
Možaj u koji su ix>neki oštećen: gradaiu dospeli mestinučnim nepra- 
vi.ln,iim rešavanjem njihovih opravdanih zahteva, nalažu narodnom 
pretstavništvu da ovo ijMlanje reši donošenjem zakona koji će osigurati 
11 polpuiKKsti opravdane interese svih naših građana koji su stradah' od 
Pljačkaškog besa okupatora i njegovih pomagala. To su kao što rekoh 
niativi koji su nas rukovodili da podtKeemo ove zakonske predloge. 

Pošto ćo sednica Pretsedništva AVNOJ-a uskoro početi, predlažem 
(';i našu Mvlnicu prekinemo, s lim da današnji dnevni red nastavimo 
na narednoj sednicr. 

(Sedniea je zaključena u  II,.40 časova). 
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4 СЕДНИЦА 
(2 маја 1945) 

Почетак у 13 часоиа. 
Претседаиао Претседник Законоданио!' олбора Претседтштва 

АВНОЈ-а Моша Пијаде, 
Присуини: Филип Лакуш, Јосип Рус, Димитар Влаосош, Марко Ву- 

јачић; 
Министар пољопртфеде др Васо Чубрилсжић, Министар соција/гнс 

политике др Агнтон Кржиилмк, Министар без 1и>|)тфсља др Јурај Шутеј. 
Претседник: Отиарам четаргу седницу Законоданпог одбора Прет- 

седииштва ЛВПОЈ-а. Jlaiiamii.ii дпсиии рсч je cu/iclm: 
1) Пројскаг вакоћа o разрезу и Viaiuiani пореве: 
2) Пројекат 3ai«rna o измеЈЈама и допуиама npoinica « таксама; 
3) Пројекат закона o иамшама и допушма прописа o држаиној 

ipumapitHH; 
4) Пројекат закоиа o спровођењу сомијалишг осигураша на под- 

ручју Демократске федератнише Jyrac.'iaimje; 
5) ПродужеиЈе дебаге o Иројекту закопа 0 шктупању са имонииом 

коју су сотктнетши морали напустиги у току окупације и имоиином 
која им je одузета од стране окупатора и његових помагача; 

6) Пројскат закопа o пЈшбмЈкт.у, чуиап.у и расподели км.ига и 
других културпо-научних и умигппчких 11|)елмета, 

Прелазимо na чиеинм ред. 
Пошто je законски прадлог o разрезу n iiaii.iani пореза NMIIOžKUII 

и раздел.ск члапошгма .Чаксжпланног одбора, прсдлажвм да се текст не 
чита. Ошарам днокусију у начелу. 

Миннстар бсз иортфсл.а др Јурај Шутеј: Ja сам прсмледао onaj 
пројекат. Flo њему <:с за раврез пореза у шшј loimm узима дпосгј^укп 
износ  npt-ipainiu- ка|;к lapiKin   чисмјг прихоаа.  Ma да  су  цијепе дапас 
внатно IICIK.', ипак oeo претставља велихо оптерећење иако <:с дупло 
смењује прсма досадашњем упутству <i nanaam nnpcaa. Мсђуги.м, овај 
приједлог не садржи ниигга o rotte шта he бити ca онима којииа je 
ene у оном рату пропало. Њих греба ослобсудити сваке порезе и то ne 
само ia ому IO.'UMIV. Опм греба is  1авл>ају enoji подарства. Ja мо- 
лнм да LH

1
 m предвиди, 
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Министар пољопривреде ДФЈ др Васо Чубриловић: И ja имам на 
0»ај пројекат доста примедаба. Мислим да ова материја, иако je врло 
важна, није довољно проучвна. Селу, Аарочито у oHmi (крајевима који 
СУ у току На^одноослободилачке борбе настрадали треба дати највеће 
пореоко повлашћење. Ми морамо сеооку прикреду прво 'помоћи да стане 
на ноге, да се опорави од ■страховитот ратног .разарања и плачкања свих 
»pera, ma тек онда да тражммо ггорезе. A ми омо досада чист приход 
рачунали чептри пута више но пре рата, a сада се предлаже два пута. To 
Је no мом схватању несхватљиво. 

И не само да овај предлог не задонољава, већ ме не незадовољава 
НИ предлог закона o трошарини. 

Ja бих зато предложио да се разматрање ових шредлога одложи да 
"и се још једном размотркли у Министарству финакс.ија и у Влади. 

Претседник: Пошто предлагача Hei«a овде, мени ништа друго не 
ocraje mero да се придружим овом предлогу да донесемо одлуку да се 
0»и законн скину с дневног реда ради даљег лроучаиаља. Прима ли се 
0чај шредлог? (Прима). 

Прелазимо na чегврту тачку дпевног реда: шретрес Предлога за- 
кона o сцровођен.у сопијалмог осигурања на 'подручју Демок.ратоке 
федератиише Југосла^ије. 

Пошто je закожжи пројекат 'раније умтожен и раздељен ne треба 
губити време у читаљу. Можемо одмах прећи на дискусију у пачелу. 

(У 'пачелпој диокусшји учествовали су Марко Вујачић, Јосшп Рус, 
Филип Лакут, Moma Пијаде и MnnucTaip соиијалне политике ДФЈ 
^Р A'inon Кржгапншк, али говорн шису сачувани.) 

Претседник: Пре mero цређемо на дискусију у nojefliiHocTHMa, до- 
зволитс да прочигам иримедбе које je na овај предлог стаино Мипистар 
"Раиску!;;! друг Фрол.   (Ч н т a): 

Ha Пројокат закош o cnpou()l;eii.y .соиијалж)Г осигурап.а na под- 
Ручју Демократоке феде1)атнвпс Југославије, могу се учикити one 
чримедбе: 

1) C.IM паслов овог закопа могао бн се измопити, тако да гласи: 
цЗакан o спровођсп.у сопијалпо! ocuirviKin.a", јер fe само no ссбп ра- 
3УМе да je и) закоп Демок^ак-ке федерат^ивне Југослапије. Зато je су- 
""iniio lo iu imiaiii у иаслоиу. 

2) У чламу Н, па.мсск) јк-чи „na мачслу самоупрамс" засиоиапа јавпа 
УСТвНова", сгаиитн ,реч „јавиоправпа усташжа", тако да прна реченица 
^'aiia l omu- члаша гласи: „Cpcaiuiiii.ii завод за соиијално осигураље je 
laiinoiipaniia усгапоиа." Ово предлажом из разлога, mro пији потребпо 
"^ицати начело самоулраве код јаоних установа, јер овака јавноправна 
■Vci;|M()iia, посвојој дефинииији, садржи у себи илсмипат самоупЈкте, од- 
H(>ciio ii|)imiiiiiii адмипшсграгивно и фипаппкмчс аутоиоммје. 

Иа m IIIX разлога, требало 5и у почетку друге речениие избацити реч 
,»Са*1оуправних". 
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Исто тако, треба поступити и са другим ставом овог члана, уколико 
се односи на речи „самоуправе" и самоуправних opraina. Тако, прва ре- 
ченица овог става би гласила: „Земаљоки завод за соиијално ооигурање 
je јавнопраона установа." У другој реченидн овог става избаиити реч 
„самоупраиних". 

3) Пропис члаш 10 треба из.менити, тако да гласи: „Ближа упутства 
за примену прописа овог за^кона из1даје Министар социјалне полити^ке 
Демократске федеративне Југослашје". 

Овамву редакцију лредлажем из разлога, што обавезна тумачења, 
тј. аутвнтнчна гумачења, шрема принци^пу законодавне власти- може 
давати само онај орган или оно тело које je закон и донело. Пошто сада 
законе даноси АВНОЈ, то ■само он и може да доноси аутвнтична тума- 
чења, a 'не министар као управпн о^гам и члан Владе, која има функцијс 
нзвршне-упранне ^ласти. Зато се министру може дати право, ддносно 
овлашћење да доноси ближа упутства за примеиу прописа овог закона, 
j ep се тиме 'не дира у напред наведеио начело. Другим речиш, аутен- 
тнчно тумачење je један за'Конодавни акт, док су упутства ушравни! акти. 
AKO 6и се протпнт дозволило, то би значило дозволити улравној властн 
('министру) да се меша у послове из шдлежности законодаине власти, 
што 6и се косило и са начелом паделе власти. 

(У дискусији у поједниостима измењеии су и допун.ени члаи 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11, a остали су примљени како су предложсни од 
стране Министра социјалне политике. —Видети „Заксжодавни рад Прет- 
седништва АВ110Ј-а и Прстседниттва Привремене народне скутитине", 
стр. 204—222, издање Ирезидијума Народнв скупппине ФНРЈ, Беаграл, 
1951 r.). 

Претседник: Објаил>ујем да je Преадог закона o оиронођен.у со- 
цнјалног осгаурања 1три1мл>ен у целосги. ПрстседмииЈтво АВНОЈ-а ста- 
вило je на дневни ред својс дапашп.е седнмие и овај закои јер je хитан. 

Зато ja ову седницу закл.учујем, јер почиње седннца Претседииттва. 
(Седница je закључена у 17,45 часова). 
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5 SEDNICA 
(7 mu ja 1945) 

Početak u 9,30 časova. 
Pretsedavao Prctscdnik Zakonodavnog odbora AVNOJ-a- Moša 

Pijade. 
Prisutni: Filip La'kuš, Jos'p Rus, Marko Vnijačić; 
Potpretsedni'k Vlado DFJ Milan Grol, Ministar pravosuđa DFJ 

Frane Frol, M'nistar imutrašnjih poslova DFJ Vlada Zočević, Ministar 
t^z portfelja dr Jmraj Sutej. 

Pretsednik: Otvarani ;petu sednicu Zakonodavnog odbora sa1 ovim 
dnevnim redom: 

1) dovršenje debate o pretresu Predloga zakona o postupanju sa 
'niovinom, koju su sopstvenici moraJii napustiti u toku okupacije i imo- 
vinom koja lim je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača; 

2) pretres Predloga zakona o oduz'manju .ratno dobiti stečene za 
Vrenio Jiepnijateljske okupaioije; 

3) pretres Predloga za'kona o zaštiti narodnih dobara1; 
4) pretres Predloga zakona o postupku konfiskacije ii sokvestracije 

imovino ratnih zločinaca, narodnih neprijatelja i drugih osuđenika; 
5) pretres Predloga zakona' o prebiranju, čuvanju i raspodeli 

knjiga \ drugih kulturno-naučnih i nmetmčk'h predmeta dtd. 
Nastavljamo diskusiju o Predlogu zakona o postupanjiu sa 'imovi- 

nom koju su •sopstvenici morali napustiti u toku okupacije ; limovmom 
^оја im je oduzeta od strane okupatora i njegovih pomagača. 

Pro prelaska na diskusiju saopštavam da je drug dr Rade Pribi- 
ćevič pismeno dostavio svoje primedbo, koje se načelno mogu prihva- 
titi, ali je pitanje da l' one treba da se uvrste baš u ovaj zakon. Pošto 
su ove prhnedbe upućeno Odboru, pitam da li da ih pročitamo pro disku- 
sijo?   (G 1 a so v i :   Da se pročitaju!).   (Čita): 

Na Projekt zakona o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici 
'norali napustiti u toku okupacijo — podnosim ove primedbo. 

Zakon bi u naslovu imao da glasi ovako: Zakon o postupanju sa 
'"lovinom lica koja su žrtve fašističkog terora okupatora odnosno nje- 
govih pomagača, iz rasističkih, verskih, nacionalističkih ili političkih 
razloga. 
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Član 1 

Sva imovina fizičkih i pravnih lica na području Jugoslavije vraća 
se sopstveniku odnosno uživaocu ako ju je — usled stanja stvorenog 
okupacijom — morao napustiti ili mu je protiv njegove volje uz naknadu 
ili bez nje oduzeta bilo kojim načinom od strane okupatora ili njegovih 
pomagača. Vraćanje se ima izvršiti odmah bez obzira na eventualna 
potraživanja držaoca imovine protiv vlasnika odnosno uživaoca u vezi 
sa ovom imovinom. 

Sudovi kao zemljišno-knjižne vlasti dužni su po službenoj dužnosti 
uspostaviti predašnje gruntovno stanje — kakvo je bilo pre napuštanja 
odnosno oduzimanja —■ i brisati sve kasnije terete. 

Ako je imovina prcneta dvostranim pravnim poslom (ugovorom o 
kupov'ni i prodaji, darovanjem, zamenom i drugo) ili jednostranim 
pravnim poslom ili drugom kakvom izjavom, kad je vlasniku odnosno 
uživaocu ili njemu bliskom licu pretila' opasnost političkog progona, kon- 
fiskacije imovine ili mu je onemogućeno vršenje redovnog zanimanja 
— on je ovlašćen da zatraž' pred redovnim sudom da se poništi taj 
pravni posao kao i kasniji pravni poslovi i prava koja se osnivaju na 
njemu, da se uspostavi ranije stanje (u gruntovnici predašnje grun- 
tovno stanje^ i predaju poseda, ali je dužan u roku od jedne godine vra- 
tit: protivvrednost, ako ju je primio. 

Ovlašćenik za primanje protivvrednosti ima pravo — do visine 
svog traženja — tražiti osiguranje na pokretnostima odnosno nepokret- 
noetima vlasnika odnosno uživaoca. 

Kao bliska i srodna lica smatraju se: bračnii drug i lica koja su u 
odnosu srodstva ili tazbino sa vlasnikom odnosno uživaocem ili nje- 
govim bračnim drugom u pravoj liniji ili do četvrtog stepena pobočne 
linije, zatim posinak i poćerka, poočim i pomajka, hranitelj i branje- 
nik i onaj ko s njime živi u vanbračnoj zajednici, kao i vanbračni srod- 
nici do istog stepena kao i bračni. 

Kada je imovina upropaštena, nestala i tome slično ovlašćemku 
pripada pravo traženja naknade štete putem građanske parnice od 
odgovornih lica. 

Pod imovinom se u surslii ovog zakona imaju smatrali пејуокпЧпа 
dobra, pokretna dobra i prava, kao zemljišni posedi, kuće, nameštaj, 
šume, rudarska prava, preduzeća sa svim postrojenjima, zalihama, har- 
tije od vrednosti, dragocenosti, iideli, akcije, društva, udruženja svake 
vrste, fondovi, prava uživanja, učestvovanja u radnjama i predu/e- 
ćima, autorska prava, prava industriske svojine, kao i sva prava na 
napred poinenute predmete. 

Član 2 
Izostavlja se ceo. 
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Član 3 
Pitanja povracaja iprihoda odnosno plodova sopstveniku zajedno sa 

imovinom, naknada sadašnjem držaocu za melioracije, investicije, 
isplatu uknjiženih tereta ili njihovo smanjenje, skidanje drugih realnih 
tereta i eventualnih drugih zahteva, odgovornost za deterioracije — 
raspraviće se po propisima Građanskog zakonika, ukoliko se stranko 
same ne sporazumeju. 

Sa vraćenog imanja brišu se svi stvarni tereti koji su nastali otkako 
je imovina oduzeta vlasniku odnosno otkako ih je on preneo u smislu 
čl- 1 tač. 2. 

Član 4 
Ostaje nepromenjen. 
Samo, držim da treba da budu nadležni sreski odbori za rešavanje 

Pitanja ustupanja imovine vlasniku, a ne mesni odbori, jer oni nisu 
svuda dovoljno razvijeni. 

Član 5 
Ostaje nepromenjen. 

Član 6 
U drugoj alineji kad je govor o testamentu rečenica treba da glasi: 

»ako postoji testamenat ima pravo testamentarnii naslednik, ukoliko 
nisu time povredena prava zakonskih naslednika (i užih)«. 

Ostaje nepromenjen. 

Ostaje nepromenjen. 

Ostaje nepromenjen. 

Član 7 

Član 8 

Član 9 

Član 10 
Treba brisati, jer ova pitanja spadaju u Pravilnik. 

Član 11 
Ostaje nepromenjen. 

Član 12 
Ostaje nepromenjen. 

OBRAZLOŽI-: NJ li 

Odeljak 2 člana 1, kako je formulisan u projektu nije dovoljan 
Po tom odeljku raniji vlasnik, koji je oliul;<> imovinu, da bi izbegao 

oduzimanje i progone, ima pravo na povraćaj samo ako postoji slučaj 
oštećenja preko polovine. 

Ova maksima kosi se sa stanovištem da se niko ne sme da koristi 
ratoin. Osim toga, ta maksima |M)godiije onima koji su verovatno bil' 
11 elužbl okupatora Mi bar nisu bili gonjeni, a ide na štetu onih koji su 
bili gonjeni ;а SU lm prelila progonstva. 
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U ono vreme dvostrani ugovori pravljeni su na štetu lica koja &ч 
bila proganjana ili su se bojala progona, pa su na brzu ruku otuđivala 
svoju imovinu, zamenjivala je (za kuću u Zagrebu ilii Novom Sadu 
dobivali kuću u Beogradu) ili darovala (darovanje imovine okupatoru 
i njegovim slugama da bi se spasla glava). 

Ponude od strane proganjanih i onih koji su se bojali progona bii'.e 
su abnormalno visoke, pa je cena bila niža nego što bi inače odgovaralo 
uslovima tržišta. 

Zato je nepravedno kad se traži da vlasnik odnosno sopstvenik 
bude prikraćen preko polovine vrednost', da bii mogao tražiti poništenje 
pravnog posla. 

Vailorizacija ne može da se prizna. To znači, vlasnik odnosno sop- 
stvenik ima da da saugovoraču onoliko novca koliko je primio, bez 
obzira na to što su se dinar, kuna, peng, lira kasnije srozali. Jer pra- 
vednije je da štetu podnose oni koji su pravili poslove u vezi sa stanjem 
stvorenim od strane okupatora, i na taj način verovali u to stanje, nego 
oni koji su bili žrtve terora. 

U tački 2 čl. 1 predvideno je da vlasnik odnosno sopstvenik ima 
pravo da traži svoju imovinu odmah i da odmah traži uspostavu rani- 
jeg stanja u gruntovnici i brisanje tereta, a on je dužan da vrati proliv- 
vrednost u roku od jedne godine, ako ju je primio. To je ustanovljeno 
zato jer se radi o licima koja su progonjena, koja su izgubila svoju imo- 
vinu, koja su prestala vršiti redovno zanimanje, pa su u najviše sluča- 
jeva onu gotovinu koju su imali potrošili, te neće biti u mogućnosti da 
vrate odmah protivvredii'ust. Godina dana data im je zato da srede svoje 
stvari, počnu kakav posao, pa da za to vreme urede i pitanje plaćanja 
protivvrednosli. No ovlašćenik za primanje protiv vrednost i ima --sa 
svoje strane — pravo da se osigura na pokretnostima odnosno nepo- 
kretnostima vlasnika odnosno uživaoca. 

U tač. 2 čl. 1 predviđa se da vlasnik ima pravo .poništenja pravnog 
posla no samo ako jo pretila opasnost progona njemu nego i njemu 
bliskim licima, jer se tu radi o bližoj rodbini o kojoj vlasnik odnosno 
uživač vodi brigu i interesira se za njihovu sudbinu, pa je za to pravo 
da ОП traži poništenje pravnog posla- ukoliko je bežao ispred progona 
da spase sebe i lica koja su mu bliska. 

Pitanje naknade sadašnjem držaoeu za razne melioracije ostav- 
ljeno je sudovima da o njemu rese. 

Isto tako ceo ix>stupak u smislu Čl. 1 tač. 2 i 3 stavljen je u nadle- 
žnost sudova, jer su to p'tanja sudske nadležnosti i jer ih upravne vlasti 
ne bi mogle rešavati. 

Postupak iz čl. 1 tač. i mogu vodili upravne vlasti, jer je manje 
komplikovan, i jer će ovih slučajeva b'ti mnogo. Samo upravne vlasti 
moraju obaveštavali sudove da п gruntovnici usjiostavljajii ranij«' 
gruntovno stanje. 
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Sve te stvari moraju se podrobnije izneti u Pravilniku. 
Skrecem pažnju da jetakozvani poglavnik izdao odredbu za teri- 

toriju NDH, prema kojoj je svako gub'o svoju imovinu koji se nije 
jav'o u roku od 15 dana od dana poziva državnog ravnateljstva za 
ponovu. 

dr Rade Pribićević, s. r. 

(U diskusija u načelu i pojedinostima učestvovali su Moša Pijadc. 
dr Juraj Sutej, Milan Grol, Marko Vujačić, Frane Frol г Josip Rus, ali 
govori nisu sačuvani.) 

Piretsednik: Pošto je diskusija završena1, pitam: prima li se predlo- 
ženi zakon sa izmenama i dopunama koje su usvojene u toku disku- 
sije? (Prima). 

Za sednicu Pretsednišitva prpremićemo tekst sa korekcijama koje 
smo ovde iizvršjlii. 

Predlažem d'a pristupimo razmatranju Predloga zakona o pnibi- 
ranju, čiuvanju ■! raspodeli knjiga i drugih kullurno-nauonih i umetnic- 
kili predmeta koj' su postali državna svojina prema Odluci AVNOJ-a 
od 21 novembra 1944 godine, a' da tačke 2, 3 i 4 dnevnog reda odlo- 
Žtano za iduću sed-nicu. (Prima se). 

Ja ću prvo pročitati obrazloženje Ministra .presvete, koji je pre- 
dlagač  (čita): 

Odlukom AVNOJ-.a od 21 novembra 1944 godine u posed države 
došle su mnoge značajne knjige, pa i č'tave biblioteke, za'tim mnogi 
kulturno-.naučni i umetnlčki prodmeiti koje treba stručno odabrali, 
sakupiti i raspodeliti naučmim ustanovama, institutima i fakultetima, i 
drugim školama. 

Dvostruka je korist od toga, jer, prvo, knjige i umetnički predmeti 
sačuvaćo se od propadanja i, drugo, sakup'će se i oiiredeliti onim našim 
prosvetnim ustanovama kojima su ti predmeti potrebni. 

Ovim predlogom to se stavlja u zadatak Ministarstvu presvete, 
pošto je za ovaj rad potreban stručan aparat. 

Ovaj zakon je hitan zbog toga da bi se sprečvlo dalje propadanje 
i neracionaJno postupanje sa ovim predmetima, jer Državna uprava 
narodnih dobara nije pokazala zadovoljavajuće rezultate. 

Tekst predloga zakona glasi   (čita): 

PREDLOG 
Х,ЛКОМЛ () PRIlilKANJI1, ČUVANJU 1 RASPODl-LI KNJIGA I DRUGIH 
KIM.TURNO^NAUCNIII I UMETNIKIH PREDMETA K0J.1 SU POSTALI 
DRŽAVNA SVOJINA PREMA ODLUCI AV\OJ-.i OD 21 NOVEAAUI^A 1944 GOD. 

dan 1 
Ovlašćuje se Ministarstvo prosvete Dl J <la se stara o p ribi ran ju, 

čuvanju i raspodeli knjiga, arhivskih i muzejskih predmeta, umetniških 
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slika i bista, naučnih abirki, muzikaJija i svih drugih predmeta od isto- 
ri&kog, naučnog ili .umeitničkog značaja koji su ipostali državna svojina 
u smislu Odluke AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine o prelazu u 
državnu svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovi- 
nom neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom ,koju su okupaitorske 
vlasti prisilno otuđile. 

Svi poslovi u vez.i sa ovim prenose se iz nadležnosti Ministarstva 
industrije — Državne uprave narodnih dobara —■ u nadležnost Mini- 
starstva prosvete. Bliže odredbe o načinu prenosa ovih poslova doneče 
sporazumno Min'stri industrije i prosvete. 

Član 2 
MimstaTstvo prosvete DFJ prop'sače plan i uputstva po kojima će 

prosvetne vlasti fedcraJnih jedinica prikupljah predmoto nabrojane u 
čl. 1 ovog Zakona i čuvati ih do njihove konačne podele. 

Član 3 
Svako  uzimanje,   rasturanje  i  uništavanje  navedenih  predmeta, 

bilo u ikom pogledu i bilo u koju svrhu, ikaznice se po propisima' predv'- 
denim za uništavanje državne svojine. 

Član 4 
Podelu prikupljenih predmeta izvršiće Ministarstvo prosvete DFJ 

u sporazumu sa prosvetnim vilastima pojedin'h federalmh jedinica. U lu 
svrhu prosvetne vlasti fedorainih jedinica i>odnečo izveštaj <> potrebama 
svojih ustanova, vodeći naročito računa o onim koje su ratom uništene 
ili oštećeno. 

Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu DFJ«. 
Ministar pravosuđa DFJ Franc Frol: Predlažem da se u zakonima 

uvijek Ispisuju cijelim riječima skraćenice DFJ, AVNOJ, kao što je t<> 
ovdje u članu 1, stav prvi. 

Pretsodnik: Primcdba je umesna. 
Ima li kakvih drugih primedaba? (Nema). Prima li se Predlog za- 

kona o pnbiranju, čuvanju i raspodeli knjiga i drugih kullurno-naučJiili 
i umetničkih predmeta koji su postali državna svojina1 prema Odluci 
Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 21 novem- 
bra  1944 godine? (Piima). 

Pošto je dnevu';  red ovim iscipen, /aključuje-m današnju sednieu. 
(Sedmica j-   zaključena u  11,30 časova). 
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6 СЕДНИЦА 
(12 и 13 маја 1945) 

Почетак у 10 часова. 
Претседавао Претседник Закоиоданног одбора Претседништиа 

АВНОЈ-а Moma Пнјаде. 
Присутни: Јосил Рус, Марко Вујачић, Mn.ie Перуничић; 
Потпрстседпик Владе ДФЈ Ммлаи Грол, Мипистар упугрлти.их 

послона /1ФЈ Влада Зечеиић, Мттстар пол.опринреде ДФЈ др Васо Чу- 
брнлонић, Мишктар бсл портфел.а др Јурај Шутеј; 

Попереник Мшнистра Tpronmie и спабдеиаља Мијо Миркоиић. 

Претседник: Отварам шесту седнииу Законодавног одбара са овим 
днвнним редом: 

1) претрес Предлога закона o одузима1њу рат.не добити стечене за 
Bpeufl нслријатељоке окупацијс; 

2) претрес Предлога закона o заштити •народних добара и њиховом 
уирапл.ан.у; 

3) претрес Предлога закоиа " посгулку конфискације и секне- 
сирације пмоииие ратиих злочииаиа, народних непријатеља и другмх 
'куђеиика; и 

4) протрсс Il|)c.vi()i a :1ак()на o кажн.анам.у изазивања ШЦИОКалне, 
расне или верске »ржње, раздора, псгрпсл.ииостн н омалоиажаиап.а. 

I ipi'.ia tiiMo na претрес Предлога закона o одузиман.у ратие добити 
стечсне за иромс исирмјатељске окупаикјс. Ja hy n.m прочитати текст 
чацрта   (ч и тa): 

У iiM.i.v оду niMMii.a ратне ДОбити ОД раишх добиитка који су за 
чреме окупације уиећали своју IIMDUIIHV (корисгећи беду иарода, при- 
нреднс прилиоче мли пезе са ()i<ynai()|)i.Kii.\i нласти.ма), Претседтмитво 
А^нтжратистчког nclia iiapo;umr ocлобо^ип.а .Iviосланије доноои 

II P Е Д Л 0 Г 
•ЛКОШ O ОЛУ-ЗИМАЊУ РЛПП-  ЛОВИТИ СТБЧЕНЕ  ЗА  l'.riMl 

НЕПРИЈЛТЕЉОСЕ ОКУПАЈДИЈЕ 

Члам  I 
Ратну доби1 чини сва имовина, иа у ком виду била, коју je правно 

'Mu физичко лиие нмало на ДМ ослиоо^сн.а, a стекло je 11|)Иирелиом или 
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другод! делатношћу, вршеном у цнљу стинања прихода за време од 6 
априла 1941 г. до даш аслобођења. 

Члан 2 
(1) Kao ратна добит сматра се н онај део имовиие, стечене за 

врвме означено у члану 1, коун je утрошен за ма какве инвестиције или 
за поправку штете настале за то време на ^мовиии ратног добитника, 
или iKojii je употребље« за отплату Јвегових дугова пре 6 априлз 
1941 год. 

(2) Ратном добити сматра се 'И она .имовииа из члана 1 која je 
наслеђем, у виду мираза или поклоном пренета на друго лице. 

Члан 3 
(1) Висину ратне лобитп утврђује ко.мисија од 5 чла«ова које «о- 

ставља и омењује иародпо-ослободилачки одбор у чмјем саставу постоји 
порески одељак, a за правна лица комисија од 5 члапова које постанлЈЛ 
и смењује окружни 'народно-ослободилачки одбор. 

(2) Висину ратне добити утврђује комисија оиог «ародно-осло- 
бодилачког одбора на чијом лодручју je јрати« добиттж имао за вреие 
окупације сталну радњу; ако je имао једну или више радњи на под- 
ручјима разних пореоких одељака или (Није imiao сталму радн.у, висипу 
ратне добити утврђује комисија оног наЈЗДДНо-ослободилачког одбара na 
чијем подручју ратки добнтиик нма домаћипстао. 

(3) За правно лице надлежна je комисија онот окружног иародно- 
ослободилачког одбора iHa чије.м подручју се 'палазило седиште улраве 
правног лица na да.н ослобо1;е11.а. 

Члан 4 
(1) Ратни добитницм дужии су да поднесу прнјаиу вј^диостп имо- 

нине из чл. 1 in 2 овог Закона. 
(2) За Tipaima лица ттријану подшки п.ихов претставннк a за масе 

и лица под старател>ством старалац. 
(3) AKO je ратни добитпик умро a његова имовина je шренета на 

наследтже или поклонопримце или цримаоце мирмма, пријану подпосе 
и.кледтти одпоспо поклопопримпи, односпо примаоии мнраза, сваки 
м\ део HMoimiie parne добити који je иаследио или добио на ПОКЛОН, 
односио примио у мираз. 

(4) Пријапа се подноси иадлежиом среоком иародио-ослободи- 
лачком одбору a за иранна лиш оисружиом иароуиго-ослоболнлачком ол- 
бору no опипем јавпом позипу који објави државно Министарсмч) 
фнпамсија; у опом iio.tiiiiy одредиће се и рок за полпошсп.е пријјава, 

Члаи 5 
(1) 1 [адлежнп iia|i(iiii(i ослободилачки одборп дужпи су да од дана 

обпародонаи.а  ОВОГ Закона   ГфИКушл.ају 'подапке  :ia  сиакси'  рагног ;i(i- 
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битника. Све власти, установе и лица (дужна су да народно-ослободилач- 
KIIM одборима, иа ИјИхов захтев, пруже све податке c којтоо располажу 
0 пословању појединих ратних добитника. 

(2) Исто тако дужно je и свако лице које je за време назначено у 
члану 1 ouor закана отуђило непокретну имовииу, или које je отуђило 
одједном злато, «акит и другу покретну имовину у вредности лреко 
50.000 дннара да пријави име купца и продајиу цену иадлежном на- 
Родно-ослободнлачком одбору у року од 30 дана од дана обнародовања 
општег јавног позива мз чл. 3. 

Чла« 6 
Фннапсиски   орган  кога   одреди  иадлежни   народпо-ослободилач^и 

0Дбор као референта за ратшу добит, саставиће предлоге o »истт ратне 
^обши на основу пријава, реферата (где не постоји лријава) и прику- 
пл.ет*х података односно личчшг сазиап.а. 

Члаи 7 
(1) Висику ратне добиги комисија утврђује ■слободном оцеиом при 

КоЈој треба узети у обзир na првом ■месту пријаву олносно реферат, 
Прикупљене податке и иродлог рефере<ита за ратну добит. 

(2) Ссдинцама комиагје присуствује и помаже joj у раду референт 
За ратну добиг тадлежног народно-ослободилачког одбора. 

(3) lipe 'почетка рада чланоии |Комнсије полажу заклетпу. 
(4) F'aciipane (комисије су јашнс. 

Члан 8 
Ратна добит, утврђена no прсди^и.м одредбама, одузима се ратном 

ДОбитннку у целом износу и уноси у фош м помшгаке настралалих 
Крајева и жртава рата и фашистичке окупаиије. 

Члаи !) 
O утврђеној ратној добити писмено се извеипана ратии добнткик 

КоЈ" je дужап да vnipljeim иопчаии изиос ратнс добити плати у :року од 
30 да«а од овога caommi'ii.a. Поред тога одлука коииоије o вакини 
Ратне добити објавиће се на имдиом мсчту у згради где комисија обаил.а 
свој посао. 

Члан 10 
(1) Ратни добиттж можс сс жалчт na нисину утврђепе ратне до- 

бити комиоији навваеној у чл. 11. Жалба сс предаје народио-ослободи- 
^ачком одбору код кога je утврђсиа мисина ратнс добити, у року од 
^О дана од даиа (.аоиштења одлукс o шкини parne добити. Жалбу na 
внсину ратне добити може поднети сваки пунолепж прађании-ка са те- 
Риторнјс односног мародно-ослободилачког одбора, ако налази да je 
МКИна ратне добитн мап.а од one коју би on могао докавати. 

(2) Жалба ne задржава наплату. 
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Чла« 11 
(1) По жалбаш на одлуке комисије среоког народно-ослободи- 

лачког одбора o висши ратне добити решава комисија за утврђинањс 
ратне добити при окружном народно-ослободилачком одбору, a no жал- 
бама на одлуке no ратној добити коју у првом степену доноси комисија 
окружног народно-ослободилачког одбора решава комисија од 5 чланона 
коју бира Претседништво Антифашистичке скупштине (вијећа, света 
сабора, собрања, односно Обласни Главни мародно-ослободнлачки 
одбор). 

(2) Одлуке које no жалбама доносе наведене комисије правно- 
снажне су. 

Члан 12 
(1) Наплату утврђеног новчаног износа ратне добити врши срески 

наЈродно-ослободилачки одбор, односно onaj месни шродао-ослободи- 
лачки одбор кога за то овласти среоки народно-ослободилачки одбор. 

(2) У погледу иаплатс и остуран.а примеп.иваћс се одредбе o на- 
плати |Непоч:,рсдних пореза. 

(3) AKO ратни добитеик избегава да преда рлтну добит у целини 
или делИ'М.импо, биће кажњон орикудшш радом од 6 мосепл до 2 годпис. 
За доношен,е пресуде no оваквим случај^впма надлсжан je кривичии 
суд првот степена; тужбу подноси па^сжпи с^ски одпос^ш прад<;кн 
нарадно-ослободилачки одбор. Овом се казпом |ратви добитник ne pa i- 
решава обанезе да преда ратигу добит. 

Члан 13 
(1) Рапнн добитни« који у редовиом року не подпесе иријаву o 

ратној добши, поред утврђеног износа parne добити платиЛе na имс 
казне 15% од утврђенс ратне добити, a 30% ако иријаиу ne преда ни 
у pin<y (HLpi'briioM носебипм ткменмм мозипом. 

(2) Ратни добитпик коме се уопште не утпрди pa ma добит за врсме 
редоипог рада компсије .t;rn> mio mije подпео npiijaiiv a комноија nuje 
iiMa.ia податке да je parim добитник, i<a;tmilie ce im олЈк-дби члана 12; 
поред тога биће дужан да прсда ратну добиг и платиће jotu и ноачапу 
K.idiv у износу од 15% од yT4i|)ln'iH' pa me добит. 

(3) Новчане казне и казне принудног рада иоже бити ослобо^но 
само UHO лиие које докаже да ra je нека петклоп.ииа сметња спречи ia 
ла подиесе пријаиу. 

(4) рагни добиптци поменуги у другом ставу чламна 1 кој« не 
i.i iii\ ip:i>Keiie подагкс или ia mv neumne Ka:innlie ce no одредби ЧЛана 
12    c Tam да ce шкппа  каше Kpehe ui   II;.I   m пкч i   меачт  прппуДНО) 
рада. 

Члаи  11 
Прало држаие na одузимање рате добити и npaeo аржаве на из 

рицање новчаие казне (чла« 13) и казне принудног рада (члан 12 и 13) 
ne застарева. 
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Члан 15 
Овлашћује се Министар финансија да издаје упутства за примсну 

оног Закона. 

Члаи 16 
Ouaj закон ступа на снагу даиом обнародоваља. 

Ha ouaj законски предлог стигле су Законоданном одббру изиесне 
пјтмедбс међу којима и примедбе друга Хебраига. Његове се примедбе 
углавиом сваде na то ma ne треба опрапичити своте, већ тако форму- 
лисапи одредбе да се тузму cpeaH^aiui и занатлије у граду, тј. људи 
који ле HCKopiniihvjv туђу радну снагу 

Прммедбе друга Хебрамга гласе   (чита): 

Члаи 1 
Ратну добит Milim сиа имовииа, ма у ком облику, коју je правно илн 

физичко лицс ск-кло м к|1смс од (i априла 1941 годиие до даиа ослобо- 
ђсп.а средствима која потиму из привредне или друге делатности врше- 
не у истом периоду времена, уколико данаипна вредност тако сгечене 
имовнне прелми суму од 25.000 дии. ДФЈ. 

Члш 2 
Треба додати иа крају СТава 1: Уколико je једно лиие ив члама 1 

Услед нелосредног дејства 'ратпих догађаја претрпело imorv у roj иери 
да je врсдискт и.егове целсжутк.' имовШС иа даи ослобо^сп.а била M.III.I 
"•l ii.ene 111>сдности од 6 априла 1941 гадине, оно ne потпада под од- 
рсдбе oiior закона. 

Члап 4 

У стаиу i  греба додати: 
без обвнра на го na ли ј« њен износ мањи од 25.000 дип. ДФЈ. 

Комисија м i M.I.IIU 3 nM.ilu' да утврди да im пријављена имовика не пре- 
1:1 "i 1 upil.ll  li шос. 

M.i.iii 5 
Исправити износ од 50.000 на '2.500 лим. ДФЈ. 

Члаи 9 
Има да r.i.un: 
^ утврђеној ратној добити писмено се нзвештава ратни добитник. 

" je дужан .LI утврђени новчаин MHOI ратне добити плати у рсжу од 30 
^111'1 од i.m.i саопштења. 

^КОЛНМО pa nm лобтмик локаже да му je C обвИрОМ na ие.ткиити, i 
"■^'"iic имовине немогуће уплатити одређеш нзнос ратме довити у ро«у 
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од 30 дана, ко.ми^сија му може дозволити отплату у оброиима како je то 
предвиђено чл Закона o иепскгредннм поре^има. 

Члан 11 
Треба заменитн на мрају става 1  речн „коју бнра Претседништво 

Антифашистичке скупштине  (вијећа, света, сабора, со^рања,)  односно 
Гла^ни шродно-ослободилачки одбор" са речима: „коју именује Мипи- 
стар финансија земаљске владе односно федералне јед^ниие." 

Члан 12 
Врисати став 3 као нвпотребан, иошто у случају избегавања 'пла- 

ћања ратне добити власти »iory прм^тушитн ексекутивној «аплати ратие 
добиги. 

Терминологнју текста требало би довести у оклад са данашн.им 
званичннм наз^вима народких власти. 

Сада бисмо могли прећи у дичгкусију у начслу. 
(У диокуоији у начелу учествовалн су Милаи Грол, Моша Пијаде, 

др Јурај Шутеј, Јосил Рус и Мнјо Мирковић, али говори нису сачувани.) 

Претседник: Пошто више пико не жели да говори у начелу, шред- 
лажем да седницу прекииемо с тим да je наставнмо сутра, 13 маја у 10 
часова са истимдневннм редом. (Прима се). 

(Седница je прекинута у 12,30 часова). 
(Наставак седнице 13 маја) 

Почетак у 11 часова. 
Претседавао Прегседник Законодавиог одбора Претседпиштва 

ЛИИОЈ-а Moma Пијаде. 
Присутни: Филип JIa«yiii, Марко Вујачић, Јосип Рус, Миле Пе- 

руничић; 
I l(>i;rp/iim: 1? i.i ic ДФ,1  Мијо MiipKimiili. 

Претседник: 11аст,п;л,амо претрес Предлога закона o одузиимап.у 
parne добитк стеченс за време н€пријател>ске окупације. 

lIoMi-lu'Mn ид M(iimt;i, од дисполиlima. Ja бпх у другом рсду умссто 
„којжстеКи борбу" стаиио, „iicKopmiilivjv'lni борбу".  (Прима се). 

Повереиик Владе ДФЈ Мијо Миркови!!: Ja предлажем да се усвоји 
спмизацмја чл,  1 коју je предложиио ируг Хсор.ип . 

Претседнк: Ja мислим да то што je друг Апдрија лоставио, то су 
vcinnpn примодбе crpvMii.aiKa за које он сам каже у писму које ии je 
упутио да га нису задоио.ч.иле. 

Ja бих члан 1 почео овако: „Ратиу лобт која подлеже опорози- 
вању no овом закопу чмпм cea имовпиа" тд. како се овдс даље кажс. 

Јосин Рус: Али онде се усмтпе не ради o опоревиввњу neh o оду- 
тмам.у инма onoia min je марађеио ча нреме окупације. 
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Повереник Владе ДФЈ Мијо Мирковић: Друг Рус нма право. Ja 
бих предложио да члан 1 гласи   (ч н та): 

Члап 1 
Ратном добити која пада под удар овог Закона, сматра се и onaj 

вишак (увећаи.е) имовине., ма у ком облику он био, који je на дан 9 
Maja 1945 годише имало правно или физичко лице преко имовине коју 
je то лице поседовало 6 априла 1941 године, a који пишак потиче из 
•М^Ифедне или друге делатности вршене за време рата уз искојришћа- 
нање изузетних ратних прилика и беде народа, те прелази нормалну 
Добит коју би то лиие могло стећи у нормалним (редоипим) условима 
"ривређивања, a у Својој укуппој иј^дности инзноси више од 25.000 
Дннара ДФЈ. 

Претседник: Mene ово задовољаиа. 111та мисле остали? (Добро je!) 
У реду. 

Повереник Владе ДФЈ Мијо Мнрковић: За члан 2 имам следећи 
"редлог. Њега свакако треба проширигн у омислу прнмедаба друга Хс- 
0Р<чнга. Тако, ja у имс Владе 'предлажем да се после другог става дода 
СТав 3, који гласи   (ч и т a): 

liehe се сматрати ратном добитн добит самосталног занатлије који 
НИје упоиииавао umne од 1 помоћника и 1 ученнка и добит земл.орад11и«а 
КоЈи imje стално употребљавао најамну радпу снагу. Под стално упо- 
'Ребл.аваном најамном радном сиагом неће се рачунати ona иајамиа 
Радна снага, која je била мака<р и стално улотребљавава na оељачком 
'зздинству или у занатској •радп>и да би се п.оме заменила услед рата 
чОДласка у војску, nmepnannje, заробл.епиппиа, убпства итд.) изгу- 
бљепа радпа онага. 

После оног повог става преба додатп one допупе које je јуче под- 
Нео друр Хебрлт im TO као стаиове 4 и 5. 

Претседник: dan 3 срсчдп.акс и cmpoMaiune занатлије не сиатра 
Рат.ни.м добитпицима. Ja сам с тим сагласан. 

Марко Вујачи!): J;i MIU.IMM да m мораио учипиги. 

Миле Ilepyiiii4iilr. Добро je mm сч' оиим iinim" n јкиип заробље- 
""ии, иптсрпирии. , 

Прстссдццк: Ja мислим да ми 080 МОЖемо примити. 
Ja бих члаи 4 иредлога прогласио чланом 3, a члап 3 за члан 4, с 

'"м IHTO бпх као мриу тачму члана 3 vinu ono mio je предложио друг 
1)1>л, a lo je да срески пародпо-ослоболилачки одборп позопу фивичка 

ЛИ11а, a (>к])ужп11 па|)(>дпо-ослободилачки одбори правна лииа ta која 
"heroji, уш.р^,,^, д;1 cv ра1НИ добшпппп да подпесу npiijaue 0 својој 
;iof>l|iH :,;, н|НЛи. ,,;,-,a. 

Према гоме чла« 3 гласмо би   (чита): 
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Члан 3 
1) Среоки народно-ослободилачки одбор 'позваће физичка лица, a 

окружни 'народно-ослободплачки одбори позваће правна лица за која по- 
стоји унереље да су ратни добитници да поднесу пријапе o овојој до- 
бити за BpeiMe рата. 

2) За правна лица пријаву подноси њихов претставник a за масе и 
лица под старателуством старалац. 

3) AKO je ратни добитаик умро a његова имовина се пренела на 
наследншке или поклонопримце или примаоце 'мираза, пријаве лодносе 
на^ледници односно шоклонопримци, односно прнмаоии мираза сваки за 
део имовнне ратне добити који je наследио или добио на поклон, однооно 
прнмио у мнраз. 

Преиа ггоме, четлрта тач^-а члаиа 4 предлога треба/ да к:е изостами. 
пошто je то исто речвно у новол ставу 1). 

Прима ли се овако редигован члан 3? (Прима). 
Прелазимо na члан 4. Ja предлажем да се шрими у иелости ранији 

члан 3, којн гласн   (ч и т a): 

Члан 4 
1) Висину 1ратне добити утврђује комис^ја од 5 члаиова које по- 

ставља и смењује пародно-ослободилачки одбор у чијем саставу посгоји 
пореоки одел.ак, a за правна лица комисија од 5 чланова које постзил.а и 
смењује окружпи иародно-ослободилачки одбор. 

2) Висииу ратне добнти утврђује 'Комисија опог иародио-ослободи- 
лачког одбора на чијем подручју je ратни добигни« имао за врсме 
окулаашје сталну 'радњу; ако je имао једпу илн више радп^и m под- 
ручјима разних пореисих олел.ака или шије имао сталну рали.у, micmiv 
ратне добити утврђујс комисија оног народпо-ослободнлачког одбора na 
чнјем подручју ратни добтмшк има домаћинство. 

Да ли <:тс сатлаетш? (Сагласни). Члан 4 je примљен. 
Према ач)мс, лримсдба друга Хебраша na ранпјн члап 4 није 

vcBojen.i. 
Г1рела:111мо na члам 5. Предлажем да ic упшјм стплимацпја on'ir 

члана како je предложвна   (ч и r a): 

Члап 5 
1) Иаллежпи  паролпо-ослоГ^лилачкп "Дби-Јт дужни су да ОД дана 

обнародоваи.а овог Закопа прикупљаЈЈ датке за сваког ратног доби- 
тника, Све власти, установе и лица дужнн су na народно-ослободилачким 
адбзрима, на њихов захтев, пруже податке ti којима располажу o посло- 
ваи.у појединих ратних дсбитника. 

2) Исто гако иужно je и овако лиие које je за време назмачено у 
чл. 1 овог Зажсжа отуђило непокретну имооииу, или \<u\v ju огу^илп 
одједном злато, накш  и другу покретну и«овину у вредности преко 
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50.000 дннара да прнјави име купиа и продајну цену надлежном народно- 
ослободилачком одбору у року од 30 дана од дана обнародовања општег 
јавног лозива из чл. 3. 

Повереник Владе ДФЈ Мијо Мирковић: Молим да се у другом ставу 
умвсто 50.000 дишра стави 2.500 ди.н. ДФЈ, како je предложио друг 
Хебранг. Овај предлог te чини због тога да би се одузело до максимума 
богатство стечено за време рата. 

Миле Перуничић: Мени се чини да je то исувише мала сума. 
Претседник: Да ли «а овом инсистнра поиереник Владе? 

Повереник Владе ДФЈ Мијо Мирковић: Инсистирам. 

Претседник: Предлажем да се усвоји предлог Владе. Ilpmia ли се? 
(При-ма). 

Прелазимо na члан 6. (чита): 

Члан 6 
Фмиикиски   opra«  кога   одредн   надлежпи   народно-ослободилачкн 

одбор као референта за ратиу добит, саставиће предлоге o виснни ратне 
Добити na (Kiioiiv пријама, рсферата (где не постоји пријава)  и при- 
купл^них података односно личног саакања. 

Миле Перуничић: Предлажем да се у другом реду после речи „са- 
станиће" уметну речи „за надлежну «омнсију", јер je тако јасније. 

Повереиик Владс ДФЈ Мијо Мирковић: Примам ову допуну. 

Претседник: Ирима ли се члан 6 са овом допуном? (Прнма). 

Прслазиш) на члан 7   (чита): 

Члан 7 
1) Biuniiv ратне добити комисија утврђује слободном оиоиом npii 

|<0јој треба узети у обзир на првом иесту пријаву односно рсферат за 
ратну и.бит. 

2) Сештцама комиснје присустаује и помаже joj у раду ријиргт 
за ратну добш мадлсжис • иаролио-ослоГт iM.KiMKor одбора. 

3) Upe mi'ii'iKa рала чланови коммсије полажу ваклетву. 
4) Раслраве комтијс су jaitnc. 
Има .m npiiMi'I.IO.I? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
I [релааимо на члал В. (Ч и i a): 

•Lian к 

Ратна добит, утцзђена no предњим одребама, одувмиа се ратном 
'""nimiKv у целом ивносу ii уити у фондза помагаке настрадалих кра- 

јвва и жртава рата и фашистичке сжупације. 
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Има ли при.медаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прелазтш на члан 9. Постоје два предлога за овај члан, тј. прво- 

битни предлог и а.мандман који je тшднео друг Хебранг. 

Повереник Владе ДФЈ Мијо Мирковић: Ja лредлажем да се усвоји 
члаи 9 како га je иакнадно предложио друг Хебра«г, јер ранију стили- 
злцију лредлога повлачим. 

Претседник: Према томе, раз.могрићемо накнадни предлог уз члан 
9 који гласн   (ч и т a): 

Чла« 9 
O утврђепој ратној добипи комисија мзвештава ратног добитпика. 

Он je дужан да утврђени новчании износ ратне добити плати у року од 
30 дана од дапа саопштеи.а. 

Уколико рагни добиташк дакаже да му je с обзиром на неликвидност 
његове имовине iHe..Moryhe уплатити одређени износ ратне добити у ^оку 
од 30 дана, комисија му може дозволити отшлату у оброцима како je то 
предвиђено чл.... Закона o непосрсдним порезима. Предња одлука ко- 
ммсије објавиће се na видном месту у згради где комисија облвл.а свој 
посао. 

Ja бих ово поправио на тај пачин што би у првој речешици првог 
става рекао да „комисија иисмено извештава ратног добитни^ка". Прима 
ли се? (Прима). Onaj први и други став обележићемо са 1) н 2). (Прима 
се). Има ли још шримедаба? (Нема). 

Прелазимо на члан 10.   (Чита): 

Члан 10 
1) Parim добипшк може сс жалиги na шкииу vinplniic parne до- 

бити комисији наведеној у чл. 11. Жалба се предаје пародмо-ослободи- 
лачком одбору, код кога je yTnpl;eiia пмсина ратне добити, у року од 
30 дапа од дапа саотптен.а одлуке o писипи |)атие добиги. Жалбу на 
висину ратне добити може подиети снаки иумолспт i iinl;aiinn-Ka ca 
територије односног на-родно-ослободилачког одбора ако налази да je 
i'ii4iiii:i parni-   uioimi маи.л од mic коју би "li Moraci шкаааги. 

2) Жалба не задржава иаплату. 
Имм ли примсдаба? 
Јосип Рус: Memi onaj ч.чап imji' доиоллш jačan. 

Прстссдннк 11и мепи. Ja бих прву м другу рсчсиииу iipmn става 
задржао. Tpciiv  рсчепмпу млдиојио Гшх у моссбап cian прис алипсјс,  ij. 
гачкс, али бих je првстиливовао и кааао уместо „жалбу na шиииу" итд. 
„сиа«и пунолегпи грађании-ка са теригорије одиоспог народно-осло- 
бадилачког одбора МОЖС полпети жалбу iiporiiu висине ратне добити 
оЈиређену од комисије ВКО иалаш да je иисина paiiic чобшм одређеиа 
(|Д KoMiicnjc мап.а од one ;i:i коју <>п подпесе доказе". 
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Јосцц Рус: Ja бих ово прогла.сио тачком 2) a ово „жалба не задржава 
наплату" да постане тачка 3). 

Претседник: Ja сам тако и иислио, али видим да je овај нови став 
тачке 1) саставнн део њен и да се не може одвојити у посебну тачку. 
Зато члан 10 треба да mia само две тачке. Прима лии се члан 10 са овнм 
изменама? (Прима'). 

Прелазимо на члаи 11. (Чита): 

Члан 11 
1) По жалбама на одлуке ко.мисије среоког народно-ослободилачког 

одбо|)а o висини ратне добити решава комисија за утврђивање parne 
добиги nj)!! ()к|1уж11()м иародпо-ослободнлачком одбору, a no жалбама 
на одлуке o ратној добиаи које у прном степену доносл комисија 
окружиог народпо-ислободилачког одбора решава «оми<:ија од 5 чла- 
нова коју бира Иретседнишгво Антифашианчке скупштпне (вијећа, 
снета, сабора, собрања) односно Обласни (Главни) народно-ослободи- 
лачки одбор. 

2) Одлуке које no жалбама доносе наведене комиснје право- 
снаокне су. 

Повереник Владе ДФЈ Мијо МирКОВИћ: 11a onaj члан друг Хебраш 
jt' сгапио примедбу. Ja молим да се она узмс у обзир. 

Иретссдник: Ja иислим да ова примсдба није оправдана и да ћемо 
ми onaj тексг попранити a'Ko onaj 'крај npnor става лрестилизујемо u 
Кажемо: „коју бира Прстседнииггво .пиифатистичке окупштине (нијсћа, 
света, сабора, собрања)" и ако уместо iora станимо: „којс бира Обласни 
Исжрајимски (Главни) пародно-ослободилачки одбор, a у федералиим 
нлм.ама где ових нема комисија коју бира врховмо законодавно тело". 

Ja сам иредложио ову измену због тога да се право за именован.е 
КОмисије не да, како мредлаже друг Хебраш-, Мииистарстну финансија. 
већ закоиодавном тслу односне земље. Мислим да je то демократскије 
kp " нижс комисије одређују прстстанничка тела, тј. народно-ослобо- 
Дилачки олбори. Има .ni пршк'1:16,1 У (llr\i.i). Ирима ли сс onaico измењен 
члам  11?  (Прима). 

Члан  12 гласи   (ч и i a): 

Члан 12 
1) Паплату ушр^сжи поичапог износа pa me добити врши Срески 

Народно-ОСЛОбодилачки одбор, олносно онај месни народно-ослободи- 
лачми овАор кога лл то овласш срески  народио-ослободилачки одбор. 

2) У погледу паплате и осигураи.а примеи.нваће се одредбе o на- 
члатн пепосредиих порема. 

3) AKO ратни добигтик избегава да Tipcfla рату добиг у иелини или 
Делимичмо, 6iilif кажп.еп пЈшмулнмм  |).i nm 14 meci   месеии до дие m- 
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дине. За доношење пресуде no овакшим случајевима надлежан je кри- 
вични суд првог стелена; тужбу подноси надлеокни срески односно 
градски народно-ослободилачки одбор. Овом се казном ратни добитник 
не разрешава обавезе да преда ратну добнт. 

Повереник Владе ДФЈ Мијо Мирковић: Предлажем да се трећи 
став изостави. 

Претседник: При.ма лн се члан 12 са овом изменом с тим да се, no 
предлогу повереннка Владе, брише став 3? (Прима). 

Прелазимо на члан 13   (чита): 

Члан 13 
1) Ратнн добитнмк који у редовном року не поднесе пријаву o 

ратној добити, поред утврђеног износа ратне добитп платнће на име 
казне 15% од утврђене ратне дОбити, a 30% ако пријану н€ преда ни 
у року одређенрм посебиим писменим позивом. 

2) Рагни добшиик коме се ушиите не утврди ратна добит за време 
редовног рада комнсије зато што није ашднео прнјаву a комисија није 
имала податке да je ратни добитник, казннће се no одредби чл. 12; 
поред тога 6whe дужан да преда ратну добит и ■платиће још и новчану 
казну у износу од 15,"о угирђеие parne добитн. 

3) Ноичане казне и казне принудног рада може бити ослобођено 
само оно лице које докаже да ra je нека неотклои.е11а смелна опречила 
ла поднесе пријаву. 

4) Ратни лобипшип поменути у другом ставу чл. 4 који ne дадну 
тражене податае или дадну нетачне казниће се no 0Д1)едб11 чл. 12 с тим 
да се виспна казне креће од два до шест месепи прппулпог рада. 

Повереник Владе ДФЈ Мијо Мирковнћ: Иредлажем да се став 2 
пзостави, a да став 3 nocrane став 2, a став 4 став 3. 

Претседиик: Предлажем да се пмосгаис казне принудног рада које 
се спомињу у ставу 3 предлога, jej) окирлм m ipcfia само (и.мобоипи 
новчане казпе, a да инде ne може бши речи 0 казни прииудног рада. 
Овде исто тако rpe^a попрпнити и роч „меоиапм.епа" и ка.чаш „neoi- 
клоњива сметња". 

Јосип Рус: У последњем ставу овог члана греба изоста&ити ово 
,.110 одредби члана 12" с шм ia се „niicniia ка.ше Kpehe" јер je то 
сувишно. 

Прстседник: Заиста,   10вољно je речн „казниће се од 2—6 месеци 
припудмог рада" без овог уметка. 

Прима ли се члап 13 са овим ивменама? (Примв). 
111>елазимо на члан 14   (чига): 
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Члан 14 
Право државе на одузимање ратне добити н прано државе. на изри- 

Цање новчанс казне (чл. 13) и казне принудног рада (чл. 12 и 13) ne 
застарева. 

Има ли примедаба? 

Јосип Рус: Пошто смо у члану 12 изоставили 3 стаи, овде где се 
иитира чла« 12 и 13 треба то брисати. 

Претседник: Прима ли се члан 14 са овом изменом? (При.ма). 
Прелазимо на члан 15   (чнта): 

Члан 15 
ОвлашНује се Министар фпмансија да издаје упутства за примену 

овог закона. 
Прелазимо на члан 15 и последњи 16. Ова два члана можемо при- 

Мити стим да у последљем члану уместо „даном обнародовања" стапммо 
„кад се објави у „Службеном листу"." 

Ha онај начи« занршили смо претрес у појединостима Предлога sa- 
lona o одузиман.у ратне добитп стечене за вре.ме непрнјатељске 
окуиације. 

Прслазтш на upeipec Прсдлога закона o заштити народних добара 
и њиховом управљаљу. 

Дозволите ми да^ пре него што иам прочшам предлог дам извесно 
претходно обавеигтеиге'. Ha нацрту овог закона радило се доста дуго. 

Ниицијагииу je дао Привредни савет, али прнобнтин пројекаг који 
je тамо израђен није задопол.ио, NIKO ла га je друг Хебранг понукао. 
On нам досталл.а новн предлог закона o коме ћемо овде раслрављати a 
који гласи   (ч и т a): 

11 P Е  'l .'1 O Г 
ЗАКОНА O ЗАШТМШ iHAPOilHm ДОБАРА 

Члан 1 
Сиа   пепсжрета  м  помретна   добра   која  су  на  основу   Одлукс 

Alilioj-a |>ч 21-Х1-И)41  iод.  претла  у  државну својину, постала  су 
Даном civiian.a na снагу поменуте Одлуке неотуђива и незастарива на- 
родна имовина. 

Члан 2 
c'na лица у чијој се државини налази имовина поменута у члану l 

Зужна су у року од 15 дана no ступалу овог закона пријанит држаи- 
чој уираии мародних добара нсмт pemo или преко федсралних улрава. 

Исто тако, сва она. лппа којмма je познато да се горња народна 
чмпиииа малази у привагиој држаммии греба ла учмпе пријапу у смислу 
ст. i oflor члана. 
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Све јавне власти и установе у чијој се државини налази народна 
имовина без знања и одобрења Државне управе народних добара, оба- 
везна су да учине пријаву поменутој Управи са назначе1вем како су 
ова добра дошла у њихову државнну. 

Члан 3 
Лица у чијој се државинн налазе народна добра не смеју са истпма 

раополатати  вити  их  ма коме  дапатп  na  употребу  без писменог одо- 
6peiba Државне управе!   народних   добара,  или оних органа   које ona 
Управа зл ro овласти. 

Члан 4 
Све промене у власништву добара напедених у чл. 1 овог закона, 

сва оптерећења и задужнвања поменуте имовине учии.ена после сту- 
пања na снагу Одлуке ABIIOJ-a од 21-Х1-1944 год. као и све про.мене 
у статусу ових аобара извршепе путем правних послова којн палају 
под удар члана 6 поменуте Одлуке, пемају правНОГ дејстпа према 
држави. Државпа управа народних лобара je овлашћена да поменуту 
имовину у свако доба одузме од и.сног држаоца и постучп са н.ом као 
са народном имовином. 

Члан 5 
Лица која се orpeuie 0 прооисе овог закона биНс кажп.сна уколики 

дело није теже прнроде да no други.м пропишма повлачи већу Katnv no 
три године присилног рада и одговараће држаим :ia сву штету која би 
наступила као последица оног прекртаја. 

Члан 6 
Пршшсе o измсии и извршељу овога закоил издаваће у смнслу чл. 11 

Одлуке ABilOJ-a од 21 попсмбрл  l'tll годиис o мрсл.гп- у државну CEO- 
јину «епрнјател.скс шмовипе као м MI. 2 Одлуке ЛВ110Ј-а од 4 фобруара 
1945 године o аснивап.у Министарства индустрнје, Miimicrap mi.'ivcipiijc. 

Члан 7 
Све   фсдератпмпо и.ккчп   лужно су об|авити   овај закон у своме 

службепом лпсту. 

Члан S 
Onaj лакоп civiia  na спагу лапом обиародомап.а. 

(У начслпој диокусији o оиом заК(ШС«ом npc.vioiу говорили .> 
Марко Пујачић, Moma Пијаде и поверенкк Владе ДФЈ Мијо Miipivomili, 
али говори muv сачуиапи.) 

Претссдшк* Ja сам на овај предлсм закона прииио ол друга Фрола 
i.icju'lu'  примгчГи-    (ч ii i a ): 
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Ha Приједлог закоиа o заштити народних добара имадем да сташш 
слиједеће ггркмједбе: 

1) Када je у одлуци o прелазу у државну овојину непријатељоке 
имовине, o државној управи над имовином присутних лиаа и o секвестру 
"ад имовином коју су окупатореке власти присилно отуђиле — речено 
Да даном отупања на снагу ове одлуке прелгзи у државну скојнну имо- 
ви'на поменута у члану 1, онда није потребно иаглашавати да je то 
„неотуђива и незастарива народна имовина". Дп je народна имовина 
неотуђива то се са.мо mo себи разуме и није потребно истицати у по- 
себнам закоиу, a термин „незастарита" иије ни тачаи, јер праио може 
бити незастариво, a ne имовииа. 

2) Исто тако није потребно у посебном закону истииати да лица 
У чијој се државини палазе добра која припадају државн, не смеју истом 
раополагати, јер чим je то државна имовина, односно туђа ииовина, 
011Да no самој лрироди спвари лице код кога се таква имовина нађе, no 
^'iiiiTCM пЈшиципу, таквом имопином ne сме располагата. 

3) Ono што je речено у члану 4 пацрта закопа o заигтити пародпих 
Добара салржапо je у члану 6 поменуте одлуке o прелазу у државпу 
Cllojnny пепрпјатељске кмовипс. Hejacno je, према томе, заигго би се 
0во попанл.ало, a посебно je пејасно какве су промепе „у статусу" које 
м»гу пастати путем правилних послова „који падају под удар члана 6 
помецуте одлуке". 

4) Никако се не би могло прихватити гледиште изражено у члану 6 
"ацрта Закопа o заттити пародних добара, no коме би прописе o измени 
" 'i'tBpuicii.v овог закопа издавало Мннисгарство индустрије, јер бм то 
:i|i.i4iuio ирнзиати Миннстајктву индустрије право на допотење закона, 
поипо измепе у закону иису ништа друго него сам закон. 

Иије погрсбно гакође налагати „федсративним властима" да објавс 
закоц у „сном службспом листу", јер објавл.ииап.ем закона настаје ње- 
Гоча правма сиага 6e:i '(i6;tnp.i л;\\:\\\ je ом објаи.-ц-и у службсном .iiiciv 
Федсралие јединице.   • 

1I|H'\I;I имложоном, отали бм члаиоии 1, 3, 4, (i n 7 пројекта поме- 
"Утог вакона као сунитни, a остало би да сс у јсдној прецизнијој 
''"M'^M n n.i :ико11 који би садржаиао одредбе o обавези пријаил.инап.л 
"мовипе која прслази у државну својину и o саикцијама ta one који 
Државпу имовину ife бн прнјаиили. Ако je то смисао пројектованог sa- 
Кона, онда бн on имао да гласи овако: 

Члан  1 
Лице   у   чијој   се   лржатит   na.i.i m   имоиина,  Koja   према   члану   I 

^длуке o прелазу у државну својииу непријатељске имовине, o држав- 
НоЈ упраим нал нмовином непријатељских лииа н o секвестрашји иа i 
"Мовином   Kdjv   су   окупагороке   власти   присилно  отуђиле,   прелави   у 

57 



државну имовину, као и лица којнма je познато где се та имовина на- 
лази дужна су да o томе известе Управу државних добара, односно њене 
подручне установе, у року од 15 даш од дана стулања на снагу овог 
закона. 

Овој обавезн подлежу и јавне установе. 

Члан 2 
Уколико лица из члана 1 стана 1 не поднесу пријаве у означеном 

року, казниће се, ако no другим прописима ннје предипђеиа тежа казна, 
казном до трн године присилног рада, a у сваком случају одгонараће за 
штету која je услед пропуштања поднотења лријаве o року настала. 

Члан 3 
Овај закон ■ступа на снагу даном обнародоиања. 
To су иримедбе друга Фрола. 
Али, пошто je време поодмакло, предлажем да ову седницу закл.у- 

чимо с тим да наредну закажемо кад се ово питање поново размотри на 
надлежним местима пошто су гледишта различнта. (Прима се). 

(Седница je зак.гучена у 13 часова). 
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7 SEDNICA 
(16 i 17 maja 1945) 

Početak u 10 časova. 

Pret&edavao Pretsednik Zakonodavnog odbora Pretsedirstva 
AVNOJ-a Moša Pijade. 

Pnisutni: Marko Vujačic, Dmitar Vlahov, Petar Stambol'ć; 
Mimistar za Srbiju Jaša Prodanović, Ministar pravosuđa DFJ Frane 

Prol, Ministar unutrašnjih poslova DFJ Vlada Zečević, Ministar poljo- 
privrede DFJ dr Vaso Čubri-lović. 

Pretsednik: Otvarani sedmu sednicu Zakonodavnog odbora 
AVNOJ-a, koja je zakazana sa ovim dnevnim redom: 

1) pretres Predloga zakona o zaštiti narodnih dobara i njihovom 
upravljanju; 

2) pretres Predloga zakona o postupku konfiskaeije i sokvestra- 
Clie imovine ratnih zločrnaca1, narodnih neprijatelja i drugih osuđenika; 

3) pretres Predloga zakona o kažnjavanju 'zazivanja nacionalne, 
r;isno Ш verske mržnje, ra7xlora, netrpeljivosti •: omalovažavanja; i 

4) pretres Predloga zakona o građanskoj mobilizaciji veterinara. 

Prelazimo na dnevni red, na pretres Predloga zakona o zaštit' na- 
gnili dobara i njdhovom upravljanju. 

Pro prelaska na diskusiju obaveštavam da je Privredni savet po- 
Чоуо dostavio nov tekst Predloga zakona o zaštiiti narodnih dobara ' 
riJJhov<>m upravljanju, a <1л je izvukao onaj predlog o kome smo na 
POSlednjOJ sodnici dlskutovali. Međutim, jutros sam primio od Zakono- 
aavnog saveta Vlado DFJ poseban, nov Predlog zakona o zašt-ti na- 
r0(liiih dobara sa zalitevom da se on uzme kao osnov za diskusiju. 

Ja ću vam prvo pročitat' predlog Privrednog saveta koji glasi 
(čita'): 

ZAKON 
0 ZAŠTITI NARODNI« DOMARA J NJIHOVOM UPRAVLJANJU 

I        Opšta zaštita narodne imovine 

Član   1 
Sva nepokretna i pokretna dobra koja su na oenovu Odluke 

•^VNOJ-JI od 21 novembra  1944 god. prešla U državnu svodnu poštah 
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su danom stupanja na snagu te Odluke neotuđiva i nezastariva na- 
rodna imovina. 

Gornja odredba se pr'menjuje i na ona dobra koja predu u svoj'nu 
države rešenjima i presudama donetun naknadno od nadležnih vlasti 
na osnovu gornje Odluke i drugih zakona i to danom donošenja ov'h 
presuda i rešenja. 

Ćlan 2 
Sva lica u čijoj se državi nalazi imovina pomenuita u članu 1 dužna 

su najdalje u roku od 30 dana od stupanja ovog Zakona na snagu pri- 
javci je saveznoj odnosno zcmaljslv'm upravama narodniih dobara, u 
koliko to već nije ranije ueinjeno, i to u dva ■primerika sa taćnim opisom 
predmeta i vrednosti. 

Isto tako, sva ona lica, kojima je poznalo da se narodna (imovina 
nalazi u iprdvatnoj državini, dužna su da tičme prijavu u smislu stava 1 
ovoga ćlana. 

Sve javne vlasti i ustanove u čijoj se državin: nalazi narodna imo- 
vina obavezna su da učmo prijavu državnoj upravi narodnih dobara 
sa naznačcnjem kako su ova dobra došla u njihovu državinu, a uz pro- 
cenu nji'hovo vrednosti. 

Član 3 
Lica u čijoj se državini nalaze narodna dobra, ne smeju sa istima 

raspolagati niti ma >kome davati na upotrebu bez pismenog odobrenjn 
savezne odnosno zemaljske upravo narodnih dobara, ili onih organa 
koje ovo uprave za to ovlaste. 

Član 4 
Sve promeno u vlasništvu dobara navedenih u danu 1 ovog Za- 

kona, sva opterećavanja i zaduživanja pomenute imovino učkljena 
posle prelaska' u državnu svojinu, kao i sve promene u staitusu ovih 
dobara obavljene puteni pravnih poslova, .koji padaju pod udar člana б 
Odluko AVNOJ-a od1 21 'novembra 1944 god. nemaju pravnog dejstva 
prema državi. Uprave narodnih dobara ovlaštene su da iK>menutu imo- 
vinu mogu u svako doba odn/eti <н1 njenih dr/aoca i [vostupiti sa njom 
kao sa narodnom imovinom. 

Član 5 
Svako samovoljno prisvajanje, razvlačenje, uništavanje ili ošte- 

ćenje narodno imovine kazmće se prema propisima člana 10 OVOM 
Zakona. 

II — Dužnosti rukovodećih organa kojima je povedena uprava 
narodne imovine 

Član (i 
Lica koja su jKVitavljena da upravljaju i rukovode narodnim <li>' 

brima ili imovinom stavljenom pod kontrolu države, dužna su da !<* 
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učine kao dobri i savosn' privrednici. Ona su odgovorna za savesno i 
pravilno izvršavanje svih propisa-, naredaba i uputstava, koja izdaju 
nadležne vlasti kao i za sve zlonamerne radnje i nedovoljnu brižljivo&t 
u pogledu zaštite, rukovanja' i racionalnog iskorištavanja narodnih 
dobara. 

Član 7 
Dužnosti lica koja upravljaju i rukovode narodnim dobrima naro- 

čito su sledeća: 
1) P red uzimanje svih potrebnih -mera za ta^an popis i utvrđivanje 

lrnovine koja1 ka je poverena; 
2) Pireuzimanje svih potrebirih mera za obezbedenje, čuvanje i ra- 

clonalino iskonišćavanje ipomenute imovine. 
3) Savesno i blagovremeno izvršavanje naređenja, uputstava i 

proizvodnih zadataka' v.datih od nad'lcžinih vlasti; (ako rukovodilac sma- 
'ra da se ove naredbe, uputstva i prolizvodni zadiatci, s obzirom ,na kon- 
kretne okolnosti ле mogu izvršiti, dužan je da o tome blagovremeno 
obavesti vlast koja Mi je izdala i zatraži njenu novu odluku); 

4) Tačno obaveStavanje o poslovanju A proizvodnim mogućnostima 
Povcrenih hii dobara i to u rokovima, koje bude propisala nadležna 
'•adzorna vlast; 

.   ^) Brižljiv nadzor nad urednim vodenjem knjiga u preduzećima 
'spravnim materijalnim rukovanjem narodnim dobrima; 

6) Stavljanje predloga za što racionalnije iskonišćavanje povercne 
im narodne imovine. 

Ćlan 8 
I .  Zabranjeno   je   licima   koja   upravljaju   i   rukovode   narodnim 

; 1) Svaka mera iraspohiganja narodnim dobrima ma u kom obliku, 
.■"fov ll1 granicama ovlašćenja koja su im data <н1 strano iia<ll".v.m' 
"adzorne vlasti; 

. ^) Odavanje |K>s!ovin':h tajni јхлчмчмпИ im preduzoća, davanje 
I Чака ,H>i>i>/.va:rm licima o stanju poelova i unutraSnjim prilikama 
llPreduzeću; 
•      3) Sve radnje koje bi imali;- za cilj da njima IH drugim licima pri 

'U(4 '"inu  korist,  a  na  Štetu  narodne  imovme  koja  im  je  Јхлчмепа. 

Član ') 
Z(^. '-'ca koja su zaposlena u svojstvu radnika i naitneštenika u predu 
j)i,sjllll;i '**' ♦''/••'vilom upravom ili kontrolom biće odgovorna po pro- 
kriv;1* <>v<>*> zakona ukoliko bude dokazano njihovo saučestvo ili lična 

•с«ч u (kiin:: kažnjivim na osnovu ovo;; zakona. 
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Član 10 
Prekršaji propisa ovog Zakona kažnjavaju se prema t€ž'ni dela: 
1) Novčanom kaznom od 50 do 50.000 dinara; 
2) Pnmudniim radom od 1 meseca do 10 godina; 
3) Delimičnom iln potpunom konfiskacijom imovine osuđenog lica; 
4) Smrtnom kaznom. 
Kazna ipod talkom 1 može se uporedno iizreć' sa kaznom pod ta- 

čkom 2, a pod tačkom 3 uiporedno sa itačkom 2 14. 
Kazna pod tačkom 4 izriče se u težim slučajevima kad je izvršilac 

dela postupio s naročitom bczobzimosću protiv nairodnih mtoresa ili in1 

u svojoj nameri naneo veliku ^tetu. 
Pri odmeravanju visine kazne uzimaće se naročito u obzir zla volja 

i društivena pokvarenost izvršioca kao ii veličina štete, koja je delom "2 
ovog zakona nastala ili hi mogla nastati za narodne Ш državne inte- 
rese. Jednako će se kao otežavajuća okolnost uzeti i dela u povrat 

Član 11 
Za sprovodenje postupka i donošenje presude po ovom хакоШ1 

nadležan je sreski narodni1 sud. Ako se u tom postupku dokaže da b' 
delo kažnjivo po ovom zakonu moglo povući sa sobom smrtmi kazni 
sreski sud će obustavit1: postupak i ćMav predmei dostaviit' nadležnorn 
okružnom sudu. 

Postupak za prekršaje iz prvog dela ovog Zakona pokreće se п' 
urij.ivu ma коц lica ili ,[к> zvamčnoj dužnosti. Ove vlasti koje dođu ^ 
saznanja o postojanju deđa iz ovog zakona dužno su ipodnoti prija« 
nadležnom sreskom sudu. 

Postupak ;:a ^rckr-ajc i/, <!rui:<;^ dola <>\<>ц Zakona pokreće se л\ 
prijavu nadležne v'.asli i svakog Kca, 

Član 12 
Protiv presude narodnih sudova don. tih ц prvom stepenu, ini' 

mesta žalbi u roku od mesoc dana na vi-i narodni sud, čija j(v prestN 
konačna. Žalba po pravilu ne zadržava Izvršenje presude, izuzev slu« 
jeva smrtne kazne, ali sud može da odloži izvrSenje do pravosmažnos' 
presude, ako postoji opasnost da bi uslod izvršenja prosiulc nastala * 
osiidonog nepopravljiva šteta. 

Član 13 
Redovni narodni sudovi mogu naredili <la se okr'vijeno Исе p1 

tvori, ako p(xstoj.ii opasnost bekstva, kao i u slučajevima kada je U 
tanju de'o za koje bi so u smislu člana  H) ovog zakona mogla izr«1 

smrtna kazna. 
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Član 14 
Uca kojima jo .poverena uprava narodnih dobara, kao ; ona koja 

su u takvim preduzcćima i objektima zaposlena odgovaraju i za sva 
uela kažnjiva .po zakonu o suzbijanju nedozvoljene Sipekulac-je i pri- 
vredne sabotažo, učinjena u svojstvu odgovornih rukovaoca ipome- 
nutim dobrima. 

Član 15 
Ovaj zakon s-kupa na snagu danom obnarodovanja u »Službenom 

Mu«. 
Sada ću vam pročitali predlog koji sam primio od Zakonodavnog 

saveta Vlade DFJ, a koji glasi (čJ ta): 

PiREDLOG 
ZAKONA O ZAS.TITI  NARODNIH DOBARA 

Član 1 

.v р'а   neokretna  ]   pokretna   dobra  koja  su   na  osnovu   Odluke 
VNOJ-a od 21.XI.1944 god. prešla u državnu svojinu, postala su da- 

n^ni kupanja na snagu pomenute Odluke neotuđiva i nezastariva n.i- г<х1па imovina. 

Član 2 
Sva lica u čijoj se državini i posle donošenja u čl.  1  navedene 

luko ЛVNOJ-a nalazi miovina pomenula u članu 1, dnžna su u roku 
15 dana po stupanju na snagu ovog Zakona prijaviti istu državnoj 

pravi nairodnih dobara noix>sredno ili; preko foderaln'h uprava. 
Isto tako, sva ona I3ca kojima je ipoz-nato da se gornja narodna 

"niovina nalazi u privatnoj državini treba da učmo prijavu u smislu 
stava 1 ovog člana 

Svo javne vlasti i ustanove u čijoj se držav'ni nalazi ?iaro<lna im<>- 
Vlna' '^2 znanja i odobrenja državne upravo nar<xlnili dobara, obavezna 
su da iičme prijavu |K>inenutoj Upravi .a naznačenjem kako BU •>■■ :i 
"obra došla u njihovu dr/avinu. 

Član 3 
Uca u čijoj ,ч<л di/avin: nalaze narodna dobra no snioju sa istima 

'»»po.agati   iiilj   ili   ma   komo glavati   na   ii])(di4'l)ii   IHV, pismenog odo- 
'VllJ''i driavn« uprave narodnih dobarai, Ili onili organa  koje ova 

Uprava za t<M>viasti 

Član  1 
.     Uca koja se ogr« e <> propise CI. 2 i 3 ovog Zakona biće kažnjena 
_   ;г Rodine plrlsihiog rada i odgovaraće državi га svu štetu koja K 
''1,Mlll>:l;i kao poeledica ovog prekrSaja 
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Član 5 
Sve promene u vilasništvu dobara navedenih u čl. 1 ovog Zakona, 

sva opterećenja i- zaduživanja ipomenute imovine učinjena posle stu- 
panja na snagu Odluke AVNOJ-a od 21.XI.1944 god. kao ti sve ipromeno 
u statusu ovih dobara izvršene putem pravnih posJova koji padaju -pod 
udar člana 6 pomenute Odluke, nemaju pravnog dejstva prema državi. 
Državna uprava narodnih dobara je ovlašoena da pomenutu imovinu u 
svako doba oduzme od njenog držaoca i postupi sa njom kao sa na- 
rodnom imovinom. 

Član 6 
Lica kojima je povedena uprava Ш čuvanje narodu1:!! dobara Mi 

koja se naJaze u službi pri nekom narodnom dobru, ako postupaju sa 
narodnim dobrom nesavesno i nebnžljivo, tako da od takvog .postupka 
narodno dobro trpi štetu di se smanji proizvodna sposobnost dobra ili 
rad dobra no odgovara postavljenom mu privrednom planu, kazmće se 
zatvorom od jedne do trd godine. 

Ako je pričinjena štela mala ima mesta disciplinskoj kazni i na- 
plati štete. 

Član 7 
Ista lica ako potkradaj povereno im narodno dobro lili ga pokla- 

njaju di ga prodaju za svoju Jičnu korist di ga nesavesno rasipaju idi 
dozvoljavaju njegovo razvlačenje ili i|x>tkradanjc odi strane trečdi lica, 
kaizniče se robijom <xl dve do pol godina. 

U slučaju malo krade lina mesta disciplinskoj kazni i naplati štete. 
U težim slučajevima, ako je delo izvršeno u nameri da se narod- 

nom dobru nanesu šteta s ciljem smetanja narodne privrede delo se 
kažnjava po zakonu o suzbijanju špekulacije, privrednog štetočlnstva ' 
sabotaže. 

Član 8 
Ista lica bilo n građanskoj ili vojnoj službi j'ko samovlasno i neo- 

vlaščeno prisvoje neko narodno dobro ili ratni plen ili dobro koje tek 
ima da prodo u državnu svojinu ili |><н1 državnu upravu ka/.niće se 
robijom od jedno do 10 godina. 

Ista lica ako takvo dobro i/. l;ukc 1 ovog člana neovlaščeno /л 
n/mu i prikljuio njima poverenom dobru ka/.niće se zatvorom od I do 
12 meseoi. U sJučaju da od lakvog postupka iiafdanv \чч'а sleta za 
državu i privredu, IH da je [lostupak imao karakter pljačke ili <la je 
doveo do nekontrolisanog rasipanja narodne imovine, krivac će se 
kazniti robijom od l godine do 5 godina, 

Član '• 
Slu/ivnik koji urinia ili i/daje pokretnu i тмрокгекш narodnu imo- 

vinu IMV. iK>pisa i protivno ivostojcčim inopisima o rukovanju narodnom 
Imovinom, ka/.niće se /atvorom od 6 me .eri do '.] godine. 
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U slučaju da to rad1! ponovljeno ili da &e prouzrokuje veća šteta 
^azniće se irobijom old 1 do 3 godine. 

Član 10 
Službenik koj' priim mito da b' neku državnu imovinu, stam ;li 

nameštaj ustupio na koriščenje licu koje je dalo mito, kazniče se robi- 
jom od 2 do 6 go<liiia. Istom kaznom kazniče se i l|:ce koje je dalo ili 
Ponudilo mito službeniku. 

Član 11 
Propisi člana (i, 7, 8 i 9 ovog zakona važe ne samo za imovinu iz 

tlana 1 ovog zakona, nego za svaku državnu imovinu uopšte. 

Član 12 
Ovaj zakon stupa na snagu danom obnarodovanja u »Službenom 

'istu Demokratsko federativne Jugoslavije«. 
Ja b:ti predložio da mi vodimo diskusiju na bazi oba nacrta. 
Moni se čini (da bi kombi nov a m jem ipredloga Privrednog saveta 

Savoz^ v|a(j0 j .predloga Zakonodavnog saveta Savezne vlade mogli 
Pripremiti jedan prHično dobar zakon ix>M<> je u prvom bolje obrađena 
plovna zakonska materija, a u drugom su mnogo bolje obrađene kri- 
v'čne odredbe i sankcije. 

.v Inače ipotreba' donoSenja ovog zakona je velika; zakon je ipo mom 
""^jt-njii neophodan » hitan. Ima na lerenu pojava neovlaščniog pri- 
svajanja i nocnlgovornog rukovanja narodnom imovinom. Treba zako- 
nom obczlnvliti da se narodna knovmai zaštiti <аЈ svakog upropašći- 
Var4a, razvlačenja i neracionalnog gazdovanja. Po mom mišljenju u 
^vaj zakon treba uneti : krivične sankcije, iako je-to specfjalan zakon. 
.^1". mi b<vz sankcija ne možemo nidta uspeSno /ašlMiti. T<reba reči to 
1 to delo če se toiliko i loWco kazniti. 

Ministar poljoprivrede I)i:J dr Vaso Oubrilovlć: Ja isto tako mislim 
^ je ovaj zakon ,i potreban i, ako hoćete, hi-tan, Sve ono Sto je konfi- 
Sjectjama poslal- narodna imovina pretstavija neocenjivo bogatstvo. 
'1"1 -^4 nvK'k ne postupa kako treba. Pitanje je, upravo, veliko je i>i- 
'"'J1'. da li je sva narodna imovina i prijavljena. Prema tome, mora 

80 zakonom narediti, kao što je več predvideno U projektima koji su 
lam pročitam, da se п određenom roku mora sve prijavili. 

Međutim, ja ne znam da li bi trebalo zaoštriti i u kom sve poidedu 
Pitanje prava raspolaganja narodnom imovinom. Po mom shvatanju, 
j'.'.^s.-idaMije iskustvo je to pokazak), ta prava bi trebalo što više ogra- 
J."1'''; Kilo je slučajeva na poijoprrvrednlm dobrima da su uprav« ni 
'"'"i'i dobara odno^ie Izvestan kivenlar i dodeljivaie ga drugim usda- 
"<>V;i|iia iako je on ovamo bio mnogo potrebniji'. Po '■■   e tom inven- 
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taru skoro nije moglo ud u trag: i'šao je iz jednih u druge ruke. Ali je 
šteta time bila nesumnjiva. Ja sam za to da se to spreči i da ko kod 
upravlja izvesnom imovinom da za nju j odgovara, i moralno .1 mate- 
rijalno. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Glede ovih zakonskih prije- 
dloga ja bih imao da kažem načelno ovo: zaikon je potrebno donijeti i 
to što prije. To je i stanovište Vlade. Drugo načelno pitanje je u tomu 
da ili ovaj zaikon treba da sadrži i krivične odredbe. Ш smo stali na sta- 
novište da treba. 

Ja mislim da jedan ovako kratak zakon ne bi odgovarao svom 
cilju. Po mom shvaćanju zakonu nije zadaća da obezbjedi samo prija- 
vljivanjo imovine koja je pripala narodu, već da oibezbijedi i pravilno 
rukovanje i .raspolaganje njom, što i sam naslov treba da kaže. Pored 
toga, potrebno je predvidjeti i sankcije za prekršaje i teža krivična cijela 
■protiv narodno imovine. Ja sam tog gledištai bio " u Zakonodavnom 
savjetu, a i drug Kardelj taiko misli. Zato su tom dijelu zakonskog na- 
crta stručnjaci Ministarstva pravosuđa a i u Zakonodavnom savjetu 
posvetili posebnu pažnju, 'lako oni sva pitanja n'su konkretno n ovom 
nacrtu najbolje riješili. Popravkom tih manjkavosti l kombimranjem 
ovih dvajn projekata, kao što je to već spomenuo drug Pijade, možemo 
doista sačiniti jedan dobar tekst. 

Zato ću se ja sada zadržati na tim krivieni-m odredbama prijedloga 
koje je drug Pretsj'cdnik ovdje proč:tao kao prijedlog Izrađen po Zako- 
nodavnom savjetu. 

Te primjedbe su slijedeće (č i t a): 

Član G, 7, 8, 9 i 10 govore o kaznama ikoje bi imale st'Ti lica koja 
bilo kao upravitelji, čuvar; ili ikao shižl>mici nesavjesno vrše svoju 
dužnost i Uiproipašćiijui narodnu imovimi. Slažem se da bi za takva 
djela i propuste doista trebalo odrediti1 strože mjere, nego što se upo- 
trebljavaju inače, a naročito što se liče upravitelja čija je odgovornost 
'po općim načolima samo civiilno-pravna (jednaka je odgovoniiost man 
da tora, povjeremka, орппопичччкка'), 

No, kod određivanja ka/mi za djela navedena u tim članovima ne 
bih se složio da se služimo starom lormmologiiom kažnjavanja robijom 
i zatvorom. Osim toga, ne bi mogao prihvatiti da e kod manjih šteta 
kažnjava počinitelj disciplinskom kaznom, jer je lo pojam potpuno 
nvodmlen, pa čak i za državni« službenike, a.kamoli za obi&rve upra 
vitelje. Zato bismo bi'i u principu da se upotrebljava konstantno izraz 
zatvor • - jer kod izvr-ivaiija kazne i onako danas nema razlike između 
lobije i zatvora. O m [i ga, ne bih nikako predviđao di ipknsku kaznu 
za> manju štetn, već bih n takvim slučajevmia vremenski razmak kazne 
zatvora proširio. Osim toga, kod svake kazne trebalo bi i/reći da je osu 
deniik dužan   i   naknaditi   štetu  koju   je   prouzrokovao svojim   radom. 
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Obzirom na izneseno predlažem da se u članu 6 kaže da če ee za 
djelo u tom članu navedeno kazaiiti 'počinitelj zatvorom od se&t mjeseci 
do tri godine, kao i ikonfiskaoijom imovine do visine počinjene štete. 

Stav 2 član 6 treba da otpadne. 
U članu 7 treba reč »robijom« zamijeniti sa reči »zatvorom« od dve 

do pot godina kao п konfiskacijom imovine do visine počinjene štete. 
Stav 2 član 7 treba da otpadne. 
U stavu 3 člana 7 treba metnuti da so djelo kažnjava po Zakonu 

o suzbijanju nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže, kako do- 
slovno glasi taj zakon. 

Član 8, 9 i 10 treba jednako tako nadopuniti u smislu gore izne- 
s^nih načela da se svagdje metne kazna zatvora mjesto robije i kon- 
fiskacija imovine do visine počinjene štete. 

Na osnovu ovoga što sam iznio, predložio bih da^ se odredbe čl. 
^—10 Prijedloga zakona o zaštiti narodnih dobara izrađen po Zakono- 
davnom savjetu unesu u drugi nacrt izrađen po Privrednom savjetu. 
J ri tome bi trebailo' dakako izvršili još izvjesne promjene i dopuno. 
Ukoliko se to prihvati, ja ću dati i konkretne prijedloge. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Slušajući ovde gospodu ko- 
tege iz Vlade mogu samo da primetim to da je vrlo nezgodno da Vlada 
Pred Zakonodavni odbor » pred Narodnu skiupšlinu izlazi sa dva, p>i 
^a'k i sa tri različita predloga. Privredni sa vet i Zakonodavni sa vet su 
organi Vlade. Oni so ovde 'pojavljuju u ime VJade i to sa dva predloga 
Koji su rađeni po dvema različitim koncepcijama! To je u najmanju 
n|kii .neuobičajeno, to je postupak koji u parlamentarizmu nije uopšte 
Poznat. Zakonodavni <н\\-н*г mora da zna samo za jedan predlog Vlade, 
samo za jVdno određeno njeno шШјепје, a ne đa se ovde u ime Vlado 
'ч;|/д' nio/e i ovako a može : onako. Zato ja .' ovde insistiram da so sv" 
predloži koji potiču <н1 članova Vlado prethodno iznose рг<ч1 Ministar- 
ki savet, pa tek onda da se upućuju /akon<xlavnom telu. To je, go 
spcxloi jodan о<1 osnovnih zakona panlamcntari/nia. 

Toliko sam htoo <la kaž<4ii o ovom pitanju. 
Šio se tiče samog zakona, mogu reć; da sam saglasan sa njrgo- 

V|,4 donošenjem Mislim da ца je trebalo i ranije doneti, Možda bi se 
'"•''nje narodne imovine raznelo. Ali ni sad nije dockan, jer će on sva- 
^ako pozitivno delovali. 

1 ja-sam za toda se unesu u zakon i sankcije, da se predle kazne 
pa dela kojima se pričinjava šteta narodnoj imovini bilo od privatnih 
"Св bilo od ljudi u državnom aparatu, a naročito da budu strofe kazne 
/''1 one koji rukuju i upravljaju hnov^novn. 

OvaiJ Zakon je U prvom redu zakon morala. Mi moramo vaspita- 
v;l_'i naSe mlade naraštaje da po tnjn opSte viSe od svoga, <*l UCnoga, 

[В. (Моба   P i j ade:   Mi ih tako i vaspitavanio!). Ja (o i 
/(''.ini. 



Zato ja pozdravil jam i ovu irmjativu sa željom da se od svih ovih 
nacrta uzme ono što je najbolje. 

Josip Rus: O ovom ipitanju mi smo dosada nekoliko puta disku- 
tovali. Upravo, ovo je pitanje aktuclno od dama donošenja odluke o 
prelasku imovine neprijatelja u drža^vnu svojinu. No, meni se čini da 
nijedan od ovih projekata ne odgovara nameni' zakona. Pogotovo onaj 
prvobiitni iprojekat ikoji je, istina, drug Rijade odbacio, ali se na njega 
osvrnuo drug Frol. Međutim, ni ova dva misu .koniipletna, pa čak i ako 
se od njih napravi jedan, jer treba, mislim, ovim zakonom stvoriti jedan 
sistem zaštite i upravljanja narodnim dobrima. Meni se čini da ovde 
treba uneti niz regula o macinu rada samih uprava narodnih dobara. 

Pretsednik: To će biti posebno regulisano. Ovim zakonom ne 
možemo i to rešiti. 

Josip Rus: Ja lično mislim da bi ceo kompleks pitanja upravljanja 
narodnom imovinom trebalo rešiti baš ovim zakonom. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Pa to je predvideno ovim 
nacrtima, a te odredbe će ući svakako i u prijedlog koji će dati Zakono- 
davni odbor. 

Pretsednik: Mislim da možemo preći na redigovanje, na pretres 
u pojedinostima. (Možemo). 

Daide, kako ćemo naslov? Ja bih uzeo ovaj i/, druge verzije Pri- 
vrednog saveia: Predlog zakona o zaštiti iiiar<xlmli dmhaira i njihovom 
upravljanju. (Josip Rus: Da, taj više odgovara.) Onda, brisao bih 
podnaslove, jer je zakon kratak. (Prima se). 

Sta mislite o čl. 1 da li da ga uzmemo iz predloga Privrednog sa- 
veta ili iz predloga Zakonodavnog saveta? (Ministar pravo- 
sudai DFJ Frane Frol: Ve<5 je irečeno da ćemo za bazu uzeti 
drugi prijedlog Privrednog savjeta, a za krivične odredbe prijedlog 
Zakonodavnog savjota).  Dobro.  Drug  Frol  je učinio noke primedbe. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ja SIMII predložio da se OVdC 
popravi u prvom stavu ono ..ne/a.slairiva", j<"r to IIIOžK' Irti pravo, a IH

V 

sama imovina. 

Pretsednik: To je шпеало. Ja i>ili i>r<x5ito izostavio „neotuđiva i 
nezaetariva", pa bih aia kraju stava 1) koji ишо lako i obeležiti, к1<м1ао 
„na Mju je .svojinu pravo državo nezastarivo". (M i п i s t a r p г a vo- 
su d a   DIM   Frane  Frol:  To j>e dobro). 

Prima li se? (Prima). Drugi stav je dobar, ukoUko ko drugi nema 
priiiR^laba.  (Nema). To /nači član   1   je primljen  sa ovom  i/.nu-noin. 

Prelazimo na čl. 2 i/, predloga Piivicdnog saveia 
Na ovaj član je hilo više prhnedaba. Drug Rus i ja sprK-mili snio 

novu redakciju, koju 6u vam pročitaiti (č i l a); 
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Član 2 
0 Sva lica i sve javno vlasti i ustanove, kao i službenici u čijoj 

* uržavi™ ча dan objavljivanja ovog Zakona zateče imovina iz člana 
'' bez obzira' na način na koji je ta imovina dospela u njihovu držav- 
"'m, dužna su da najdalje n roku od 30 dana od stupanja ovog Zakona 

na snagu prijave istu saveznoj odnosno zemaljskim upravama narodnih 
dobara, ukoliko to nije već ranije učinjeno, i to u dva primerka s loč- 
nim opisom predmeta i naznačenjem nač'na na koji su do njih došl'. 

. 2) U selima prijava se može učiniti i usmeno kod mesne vlasti, 
koja će o tome sastaviti zapisnik ■! isti smesta uputit' nadležnoj upravi 
narodnih dobara. 

Mislim da se ovom redakcijom jasnije podvlači dnižnost ppjavlji- 
■inja i najbolje reSava pitanje tehnike prijavljivanja, naročito na selu. 

(^rima se). 
Treći član predloga je dobar i možemo ga zadržati. (Tako je!). 
i član 4 predloga Privrednog saveta možemo usvojiti s tim da se 

u drugom redu umesto „sva opterećavanja" kaže „sva opterećenja". 
(Dobro). 

Ministar pravosuđa DFJ Fraue Frol: Ja sam mislio da ono što j<v 

'*C odlukom AVNC)J-,i. regiilisano <la sada ponovo ne treba u speci- 
jalnom zakonu predviđati. Međutim, ovde je istaknuto da to nije su- 
VKUO l da se na lomu insiistira. П redu, 

Piedlažetn da se Han 5 pre<lloga izostavi i naslov ispred člana (i 
^[Ув^в prijedloga Privrednog savjeta, pai <la se laj član 6 i 7 spoje u 
Fdan, i (o <];, i,,,,^ t-,|;iI1 g s jjm ,1-! sc cjj0|a (irncr.T rečenica člana 5 
dostavi. 

Pretsednik:  Ja   mis'.nu  <la   je ovo dobro.   Prima   li se?  (Prima). 
Član 8 sada' postaje član (i. Ja bih ovaj član malo preuredio. Ovaj 

' av .] preradio bih, tj. proširio i stavio kao stav i), a ovaj sadašnj' 
av prvi proglasio stavom <l,nigim, s lim što bi ovo podstavove umesto 

■""ap^kih brojW olu'l.v.io .a a) i b). 
' rem.-i' lome ceo flan (i ]*> mom predlogu glasio bi ovako  (č i I a): 

d< i ■ kojima je povereno upravljanje i rukovođenje narodnim 
>""."''1 odgovorna su za savesno i |>ravilno i/.vršavaiij<' svih propisa, 

'm !        );' ' "Pn'^tava, koja izdaju nadkv.ne vlasti, kao i za sve zloiia 
r^ riie raduje ili nedovoljnu brižljivost u .])<).^le<lii zaštite, rukovanja i 
^ionalnog iskopiščavanja narodnih dobara; 

dol  u] '-'''"anjeno  ј<ч   licima^  koja   upravljaju   i   rukovale inarodnim 

izu «  *va|ke mera raspolaganja narodnim dobrima ma u kom obliku. 
n-,,!44' ll Hianicama ovlaSĆenja   koja SU  im daia <м1 strane   nadležiK 
"•'^^niiv vlasti; 
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b) odavanje poslovnih tajni poveren'h im preduzeća, davanje po- 
dataka nepozvanim licima o stanju poslova i umutrašnjim prilikama u 
preduzeću. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Froi: Ja bih sada kao član 7 unio 
ovaj član 10 koji govori o prekršajima, ali u sasma novoj redakciji o 
čemu sam već prije govorio. Taj član 7 mogaol bi glasiti (<5 i t a): 

Član 7 
1) Prekršaji propisa iz člana 2 d 3 ovog zakona kažnjavaju se: 
a) novčanom kaznom u visini do polovine neprijavljene imovino; 
b) priiiiKliiim radom do 3 godine. 
2) Kazne pod a) i b) mogu biti izrečene svaka za sebe ili i zajedno. 
3) U težim slučajevima može se izreći t kazna konfiskacije imo- 

vine osuđenoga. 

Josip Rus: Ovo je dobro rešenje. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: ZaSto se ovde beži od odre- 
đenih novčanih kazni, već se ostavlja da se kazna odimerava po pro- 
ceni imovine? 

Pretscdnik: Bolje je ovako, jer da je kazna tačno određena u 
novcu, može se izračunati da li se isplati činiti prekrSaj. Ovako'neka 
se maJo više razmisli. Prima li se predlog druga Frola? (Prima). 

Josip Rus: Kao član 8, mislim, da bi mogao doći član H predloga 
Zakonodavnog sa vet a. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ja sam taj prijedlog isto 
tako kanio predložiti s tom dopunom Sto l>i se i/a rijeci >nair<xln<>in 
dobru« umetnule riječi »kao rad miči i namještenici«. 

Pretscdnik: Ali da i ove stavove obeležimo sa 1) i 2). Prima li se? 
(Prima) 

Ministar pravosuđa DFJ Franie Frol: Kao Han ',) mogao bi doći 
član 7 Zakonodavnog savjeta s tim Sto l>i se U prvom stavu umjosto 
»robijom« kazalo »strogim zatvorom«, a da счс disciplinske ka/ne o 
kojima se govori u drugom stavu kaže: « U slučaju male krade kazna Вв 
može odmeriti ispod određenog minimuma i odredit: naplata štetem. 
V trećem stavu ja sam već raiiijv prnllo/'o da se izvrSI točno pozi- 
vanje na <xiredbu Zakona o suzbijanju IKHIO/.VOIJCIH' s|K'kiilao:.je i \)у\ 
vredne sabotaže, tj. na M. 4, točku 1 i da ве naz'v zakona toCuo ispiše 

Pretscdnik: Ja ovo primam. 

Petar Stambolić: Ja mislim da je dobro 8to se ove <нire(ll)м., илове 
iz drugog predloga, jer su one zaista konkretnije. 
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Pretsednik: Prima li se? (Prima). Obekžićemo ove stavove cl. 9 
sa 1), 2) : 3). 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frlol: Članom 10, 11 i 12 ja b* 
Proglasio članove 8, 9 i 10 prijedloga Zakonodavnog savjeta s lim što 
■-''snio, saglasno već izvršenim terminološkim izmjenama^ svuda gdje 

0Ji »robijom« .ispisali; »strogim zatvorom«. 

Ministar unutrašnjih poslova DFJ Vlada Zecevic: I stručnjaci Iz 
a^g resora .predložili su da se ove odredbe unesu u zakon. Ja lično 

mi&lim da je predlog pravilan. 

Pretsednik: Јл sam ovo sada pregledao i mislim da možemo pri- 
n i. .AJi ^taje otvoreno pitanje smrtne ikazme i kazne konfiskacije 
'-^У'''1^ Jer sni0 to izostavili kad smo ponovo redigovali član 7, ram je 
cl- 9, pošto smrtnoj kazni tu nije bilo mesto. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Za član 13 predlažem ellje- 
(1«cu redakciju  (čita): 

Cian 13 
1) Pored kazni predvidenih u čJanu 7 do 12 ovog zakona, može 

*B 'U ,isto vrijeme izreći i kazna djelomične Ш potpune konfiskacije imo- 
^'■ne osuđenog, kao i kazna gubitka građanskih prava poslije izdržane 
Kazne. 

. 2) Smrtna kazna za djela po ovom zakonu iziriče se u težim shi- 
iajevi:iiia kad je iz vršilac djela postupio s naročitom bezobzirnošću 
prot'v narodnih interesa ili im je u zloj namjeri nanio vel'iku štetu. 

Pretsednik:  .la  bih ovo prihvatio. To su  ustvari prerađena po- 
°wflnja dva stava ranijeg člana 9 predloga Privrednog saveta. Prima 

^? (Prima). 
N-'i redu je Man  11. 
Josip Ki|S: x0 bi mogao biti član II  predloga Privrednog saveta, 

''"i da se izostavi  ceo poslednji   stav koji počinje:   »Postupak za 
l'1(>'<rŠ;ijo . . .« 

Ministar pravosuđa DFJ Franc Frol: Ja to prihvaćam, ali <la se U 
1 rvoiu stavu   umjesto »sreski  sud« ikažo »sreski 'narodni sud«,  a   u 

riigom stavu umjesto »iz prvog dijela ovog zaikona« kaže »iz čl. 7—12 
<*£ zakona«, јчт višo nema oddjaka iv: |)odnasIova. 

Pretsednik:  Prima  li  se?  (Prima'). Samo da stavove obeležimo 
■:1 ') i 2). šta mislite o članu  16 ' 

Jo*lp Rus: To bi mogao bit: član  12 predloga Privrednog savrla. 

Pretsednik: Dobio 

Marko Vujačić: Samo se mora reći otkada se raCuna rok za žalbu. 
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Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Stavićemo »od dana saop- 
štenja presude«. Tu treba dodadi još i to da jei presuda višeg suda ko- 
načna i izvršna, a ne samo konačna. 

Pretsednik: U rodu: Prima И se? (Prima). 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Kao član 16 trebado bi da ude 
propis člana 13 prijedloga Privrednog savjeta s tom izmjenom što bi 
so .ispustilo ono ni smislu člana 10 ovog zatona« jer to više ne odgo- 
vara rasporedu materije u zakonu. 

Pretsednik: Saglasan sam i sa tvm. Ima li primedaba? (Nema). Ja 
ne vidim šta bismo još imeli u ovaj projekat. 

Josip Rus: ,loš samo posjednji član: kad  zakon stupa  na  snagu. 

Pretsednik: Лко jo tako, onda ćemo reći »slupa na snagu kad se 
objavi u »Službenom listu«, a no »danom ohnai<xl;>vanja«. 

Prima li se poslednji član 17? (Prima). 
Na taj načiin mi smo usvojili Predlog zakona <> zaštiti' narodnih 

dobara i njiliovom upravljanju. 

Sada predlažem da predemo na' treću tačku dnevnog reda, na pre- 
tres Pred'loga zakona o kažnjavanju vzazivauja nacionalne, rasno i 
verske mržnje, razdora, netrpeljivosti i omalovažavanja IK>šIO projekat 
0 postupku konfiiskaC'ije nije još gotov. 

Dozvolite mi da vas prethodno ukraliko upozaiam sa istorijatom 
ovog nacrta ii potreljom ozakonjenja .iHKlnoseiug projekta. 

Još (Kimali po oslobođenju [voslavilo se pitanje povraćaja u sva 
prava, javna i privatna, svih onih lica koja su t'h prava bila lišena рт€ 
(i aprila 1911 godino .i u toku okupa ni jo i/,'rasnih, nacionalnih ili мм kili 
pobuda bilo od strano memačkih, 'talijansk'h, bugarskih iili madarskdi 
fašista Hi (к! domaćih profašističkib režima odnosno чм| iiioinačkib, no<ii- 
ćovsko-pavohćovih agentura. Jasno je da se danas pitanje samog 
prava na povračaj u ranije javno-pravne i imovinsko-pravno odnose 
no postavlja, ■lX)što je to jedna od tekovina našo NarodnooslobiHlilačke 
1к>Г'1к\ koja je, uostalom, ozalconjona Odlukom AVNO.I-a od 21 похччп 
bra И)14 g(xline o <lržavnoj U|>ravi nad ■imoviinom neprisutnih lica, već 
se jedino postavlja pitanje [Kislupka za ostvarenje ovog prava, Л u 
tom pogledu situacija Jovreja јк.' istovetna sa po'.ožajom Srba izbeglica. 
koji u pokidaju ostvarenja svojih prava mogu naići i nailase (u Me 
kodoniji i: Sroinu) na smetnjo slično onima na koje nailaze Jevroji " 
Beogradu. Otuda pitanje povraćaja izgubljonili prava Jevrcja, izbeglira 
1 svili ostalih lica koja su i/, nacionalnih, rasnih ili verskih razloga bili 
lišeni prava čini jedinstven problem koji jo morao biti   jednoobrazno 
ITM'M :slom zakonskom o<lliikom   /,;i (ogovori no samo princip pravič 
nosti i princip jednakosti, već i razlog |)ol.iličko mudrosti. 

72 



Zbog izvesnih nepravilnih postupaka nižih organa u konkretnom 
resavanju ovih pitanja, bilo je predloženo donošenje odluke o ukidanju 
rasističkih mera protiv Jevreja i o postupanju sa imovinom otsutnih 
građana jevrcjske narodnosti, odnosno mojsijcvske vere. Međutim, mi 
j<*lnu takvu meni, koja bi štitila samo Jevreje, nismo mogil.i doneti iz 
Uz.oga' koje sam malopre naveo. 

Međutim, ukoliko je vreme odmicalo, a u smislu našeg shvatanja 
nacionalnog pitanja i u duhu tekovina Narodnooslobodilačke borbe, 
morala se zagarantovati potpuna* ravnopravnost građana ukidanjem 
^vui povJast'ca na osnovu rasne, verske i nacionalne pr:padnosti i za- 
brainiti, upravo kažnjavati svaku propagandu kojoj bi bio ci!j Izazivanje 
j ^sfirivanje iiKK-ionalne, rasno i versko mržnje, netrpeljivosti, .ili oma- 
uvažavanje h'lo ла koji način, bilo kakvim sredstvima. Jer, bratstvo 
1 je<linstvo naših naroda jeste osnovna tekovina borbe naših naroda, 
ono mora biti i ostati večni temelj našeg novog društva, najjača ]>oliiga 
jhuštvenog života u novoj narodnoj zajednici, Demokratskoj federa- 
t'vnoj Jugoslaviji 'kao sito je bila osnov naše NarodnoosIobodilaCke 
"Jorbe. 

Da bi se ta naša politika u nacionalnom pitanju i ozakonila, jer je 
ona praktično sprovodena od prvih dana Narodnooslohodilačke borlк^ 
Postupilo so iaradii zakona. I Ministar unutrašnjih poslova drug Zečević 
Podneo je Nacrt zakona <> zaštiti ravnopravnosti naroda, koji ću vam 
Ja sada pročitati  (čita): 

ZAKON 
0  ZAŠTITI  RAVNOPRAVNOSTI   NARODA   I  (iRADANA   DI-MOKRATSKU  1"Е- 

IM RATIVNE JUGOSLAVIJE 

Član 1 
Svako delanje kojim M

V
 neposredno 'ili .posredna, trajno ili pr'vre- 

HMio (ad hoc), opgte ili pojedinačno (а<1 personam), na biJo koji na^in. 
" o kojvm х-н\п j ц i,!^ ^ј^ј пк>,ј ograničavaju prava Ш ustanovlja- 

''ЈЧ  (daju) povlastice  ili  buo kakve pogodnosti .i|.i  prednosti  grada- 
^"na  DI' Jugoslavije u  njihovom privatnom  ili  javnom  životu  samo 

'I1*' što su isti izvrsne nacionalne, rasne & verske pripadnost', zatdm 
j.ak;i propaganda  i  agitacija   upravljena   na  izazivanje   nacionalne, 

•iMio ili versko mržnji', ra/dora, iiclr|H-|jivosli ili omalovažavanja', te 
i'^.in^^ Štampanje i uopšto unmožavanje, ;/da\aiijc i rasturanje lilc- 
st   j4' ' ll<kP;t<v |)isnuMiih sastava, slika i likova takvog karaktera prel 

,lv'ia (.sadrži u S^bi ikiii) krivično delo патмпја načela ravnoprav- 
10к*' nar<xla. i građana DF Jt^oslavij« 

(l>i .^"''J^^ti krlvKinog dela •/. I stava su ne samo [IzMka lica koja 
(|'u:n kao takva \V i,a<> <li7aviii ili iiopštc javni s'.užk'nici ili kao pret- 
'''Viik-i   j,]-,  ;s|;ill<>Vii   jjog  pr,ivaliio-piavnog  ili   javno-pravnog  driištv.i, 

^'k'iuiiia, korivoraeije, zavoda 'li fonda svetovnog ili verskog karak- 
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iera, već i fizička lica koja ne delaju (ле nastupaju) otvoreno ikao ona 
naprod pomenuta nego kao ipotpune ili nepotpune skupine pomenutih 
druJtava, kolegiijai, korporacija, zavoda i fondova i pod imenima 'stih. 

Učinioci, pomagač' i potstrekačr krivičnih dela iz I stava kazirće 
se strogim zatvorom u trajanju od 6 meseci do 5 godina. 

Član 2 
Za ista dela., u slučaju da imaju karakter masovnog nereda ili da 

izazovu teže posledice, učinioci, pomagači • potstrekači kazniče se рп- 
nudnim radom ('teškim "ili lakim) u trajan}u od 2 do 10 godina s pot- 
punom ili dolimičnom konfiskacijom imovine nj'hove i gubilkom gra- 
đanske časti, a u skičaju osobUo otežavajućili okolnosti iH osobito teških 
posledica — smrču, streljanjem, konfiskacijom imoviinc i gubilkom gra- 
đanske časti. 

Po propisu I stava ovog člana kaznioe so i uč'n'oci, pomagači i 
potstrekači dela 'z čJana 1 ovog zakona, ako su bili ili ako su » sada 
članovi neke fašističke ili profa#stfčk« organ'zac'je. 

Član Л 
Ako je učinilac, pomagač ili potstrekač krivičnih <le!a iz 51. 1 ili 2 

ovog zakona državni ili uopšte javni službonik, kazjiiće se po propisu 
stava I člana 2 ovog zakona. 

Clam  I 
Za postupanje po krivičnim delinia iz ovog zakona nadležni su u 

1 stepenu redovni narodni sreski sii<lovi, i to u većima koja će se sasto- 
jati od jodnog sudijo i dvojice prtsuđitdja. 

Član 5 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u »SIUžIKNIOIH 

listu DF Jugoslavije«. 

Međutim, kad smo ovaj predlog jutros pregledali, učinilo nam se 
da po svojoj tvlnmkoj formi ne odgovara našim novim sakonUna pa 
smo ца nešto prerađenog umnožili, i laj prerađeni tekst, u punoj 
saglasiKKsti sa ircsornim ministrom drugom Zc4xov;ćvm, |KHlnosimo kao 
oficijeliii Vla<liii predlog. Taj prciadcni pie<llog, koji je razdeljen i 
vama i ostalim članovima Prctsednišlva AVNOJ-a, glasi   (čita): 

ZAKON 
O KAŽNJAVANJU IZAZIVANJA NAGIONALNB, KASNI- m VERSKE MRŽNJE. 

RAZDORA,  NiHTRPHI.JlVOSTi  1 OMALOVAŽAVANJA 

Član 1 
Svako  neposredno ili   poeredno Offrajiičavanjo   prava   ili  obrnuto 

ustanovljavanje nciiosrodnih ili poeredfl4i   privilegija   građana u za- 
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v'snosti od njihove nacionalne, rasne ili verske pripadnosti, kao i svaka 
propaganda i agitacija upravljena na izazivanje nacionalne, rasne 41 
yerske mržnje, .razdora, netrpeljivosti ili omalovažavanja, te pisanje, 
štampanje, izdavanje i rasturanje ■ili čuvanje literature takvog karak- 
гега, pretstavlja krivičnu radnju kojom se 'de na lo da se naruši na- 
čelo ravnopravnosti naroda i građana Demokratske federativne Jugo- 
slavije te se kažnjava kaznom robije od 6 meseci do 2 godine. 

Član 2 
Ista dela, u slučaju da imaju karakter masovnog nereda ili da' iza- 

7-ovu leže posledice, kažnjavaju se prinudnim radom od 2 do 10 godina 
^.^Punom ili delomičnom konfiskacijom imovine osuđenog lica i gu- 
oitkom građanske časiti, a pri osobito otežavajućim okolnostima smrću 
streljanjem. 

Po ovom Hanu kazniće se i počinitelji dela iz čl. 1 ako je bio ili 
Je i sada član neke fašističke ili profaS'stičke organizacije. 

Član 3 
Ako je počinitelj de'.a iz čl. 1 i 2 ovog zakona državni' službenik, 

Uznice se po propi.vma člana 2. 

CJan 4 
.      Narodni sudovi sudiće ove kriv'co u kolegijama <м1 jednog sudije 
1 dva prisuditelja. 

Član 5 
Ovaj zakon stupa na snagu kad so objavi u »SIUžIRMIOIU listu«. 

... ^oram priznati da ni ja ni oetaV drugovi nismo baš najzadovolj- 
J' ni ovim nacrtom. Mislim da оп može biti joS bolji. 

To će biti naš zadatak u Zakonodavnom <wilK>rii. 
, .   Najza<l,  hlco bili da  se   još osvrnem   na političku  stranu  ovog 
zakona. 
ix "■fL iQ žlički opravdan. Nar<Klii<H)sl()il><Kii.lačl<i front nastavlja 
)Л и n;u''<),1;|l,1('! ravnopraivnoeM svih naših naroda na kojoj je od 
nal ^'0 zaM,<>v;i11 NarodnooelobodMački |)okiet. Toj politici nacio- 
DQMW 'ilvnoP'avn<>sti iia'iii naroda izvesn: reakcionarni чМгми-пи, Ceeto 
^* "iinjivani i i/, inoslianstva, istupajući protiv bratstva i jedinstva 

r<.b Jlaro<la, |H)k.iiŠavajii da nam, kao što je to jednom ovde tepo 
sri:'!'     8 Dllaa, stavljaju palicu u točkove, da ako iiaš ne mogu da 
[»Si "'1:Ч)<'1111 vlast, da je 'uar ometaju, <la joj smetaju. ЈМччиа    v ma 
brJrf*' ";"ч>('-|,> pr«ma onima koji nasrću na ravnopravnost ■ na 

•is уо našili narooa, morimo h'li neinilosr<lm. moramo ih kažnjavati. 
Г|  

<l;i"as hiti protiv jedinstva AAakedonaca, Srha, Hrvata', Slovenaca ' 
1оКогаса znači h;ti protiv ove narodne države, drŽave koju su naSl 
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narodi stvorili pod uslovom da u лјој svi budu ravnoipravni, da žive u 
bratstvu 'i jedinstvu, i da tako zbralimljoni u mini izgrađuju sebi lepšu 
budućnost. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Sigurno zbog hitnosti, ovaj 
nacrt nije uopće, kaiko je već odlučeno u Vladi, dostavljen Zakonodav- 
nom savjetu. 

Ja lično mislim da je zakon potreban i da mu izvjesne formulacije, 
koje su u naćelu ispravne, treba1 ipoboljšati. 

Naš javni život u novoj držav' odvijao se i odvija u svim obla- 
stima, u svim svojim formama u dnlm ravnopravnost] svili građane 
bez obzira na nacionalnost, rasnu i vjersku pripadnost. Ovaj zakon 
dolazi da tu novu praksu samo potvrdi i da garantira njenu dalju pri- 
mjenu, kažnjavanjem onih koja posegnu na bratstvo i jedinstvo naSft 
naroda', na ravnopravnost naših naroda. 

U tome je opravdanost donašanja ovog zakona. 
Ja na ovaj zakonski prijedlog imam da učinim slijedeće primjedbi,': 
1) U naslovu b: trebalo Izbaciti riječ »kažnjavanju«, :li je zamije- 

niti riječju »zabrani«. 
2) U članu 1 riječ »obrnuto« suvišna je, jer odmah i/a nje obja- 

šnjava se ipojam radnje za koju je riječ »obrnuto« iipotrebljena. Radi 
bolje stilizacije ovoga člana potrebno jv ,[>odijeliti ga na dva stava: prvi. 
u kome će se iz.nijeti radnjo koje sadrže elemente krivičnog djda. i 
drug', u kome će se navesti ka/na kojom su ta djela kažnjiva 

Maksimum kazne za djela iz ovoga člana mali je; stoga je po 
trebno da se ova djela kažnjavaju od (i mjeseci do б godina zatvora, a 
ne robijom, uz potpunu ili djelomičnu konfiskaciju imovine, koja bi za 
djela ovakvo vrate bila sasvim umjesna. 1\>т1 toga, nije predvideno 
da Ji će so кл/.niti samo djela i/, čl. I koja su učinjena zlonamjerno ili 
i ona iz nehata. Razumljivo je, da bi ovakva vrsta djela trebala da se 
kažnjavaju i u jednom i u drugom slučaju. 

Prema tome, smatram da prvi član treba da glasi: 
»Svako neposredno ili ЈкхчтЈпо ograničavanja prava' 'li ustanov- 

ljavanje ne|Khsrednih ili poerednttl privilegija građana u ovisnosti о<1 
njihove nacionalne, rasne ili vjersko pripadnosti; svaka propaganda ' 
agitacija upravljena na izazivanje nacionalne, rasno ili vjersko mržnje, 
razdora, netrpoljivostii iJi omalovažavanja, kao i svako p:sanjo, štam- 
panje, izdavanje i rasturanje ili čuvanje literaturo takvog karaktera, 
protstavlja krivičnu radnju kojom so ido na to da se naruši načelo 
ravnopravnosti naroda i građana Demokratske federativne Jugoslavije. 

Za djela iz prednjeg lava učinilac će se ka/niti, IKV obzira da h jo 
djelo učinio zlonamjerno IH Iz nehata, zatvorom od i; mjeseci do ., "-> 
dina I potpunom ili djelomičnom konfiskacijom imovino.« 

3) l' članu 2 riječi »masovnog nereda'«, trebalo b; Eamljenttl rije 
cima »nereda u većem obimu«, jer vJSe odgovaraju oj tormi 
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nologiji. Mjesto predvidene kazne prinudnog rada trebalo bi predvidjeti 
4aznu zatvora, kako je to navedeno i za djela iz čl. 1. Riječ »strelja- 
'jeiTi« suvišna je, jer se način rzvršenja kazne predviđa specijalnim 
zakonom. 

U drugom stavu ovoga člana riječ »počinUelj« treba zamijeniti 
•"'jceju »izvršilac« ti smiski zakonske terminologije. 

4) U članu 3 predvideno je kažnjavanje izvršioca koji !;ma svoj- 
stvo državnog službenika. Za njega je predvidena' ista kazna kao i za 
cjana,, sadanjeg ili biv.šeg, neke fašističke ili profaJističkc organizacije, 
SU) bi na neki način trebalo odvojiti. Pored toga, uzet je iK>jani držav- 
ПЈВ službenika, ma da je pravilnije da se uzme pojam javnog službe- 
'i'ka kao širi. Kako ništa nije predvideno o kažnjavanju povratnika, to 
i ' ^0 'trebalo predv'djet'i i takvog izvršioca', kao i javnog službenika 
kazniti težom kaznom. 

Zato smatram, da član 3 treba da. gJasi: 
, »Težom kaznom kazniće se izvršilac, ako je djelo učinio u povratu 

ш Je Javni službenik.« 
5) U zakonu nije predvidena zastarjelost ovib navedeirili krivič- 

n;il djela i član -1 trebalo bi da glasi: 
,.   »Krivična djela iz ovog zakona' kao ■ izvršenje kazne ne zasta- 

''jevaju.« 
p 6) U članu t nije rečeno koji će narodni sudovi suditi ova djela, 

ored toga, predviden je sastav suda, što je sasvim izlišno, jer sastav 
srodnog suda predviđa Zakon o uređenju redovnih sudova. 

Mišljenja sam, da bi krivice iz ovog zakona keba'o da sude sreski 
"arodni sudovi radi veče brzine ii efiikasnosti, te bi Član 5 u cijelosti 
glasio: 

»Krivice iz ovog zakona sii<liće sreski narodni sudovi«. 
Mi,listar muitrašnjili poslova DIJ Vlada Zečcvić: .la sam ovaj 

P^aiOg podneo u dogovoru sa drugovima 'iz Vlade, jer smo u poslednje 
|].
n,K' Imali i takvih slučajeve koji su kažnjivi j)o ovom zakonu, a 

^'"o dosad ,,,,;,![ ргор^,-, ■/;, kažnjavanje krivica protiv ravnopravnosti 
]""

<н|;|. za kažnjavanje krivičnSl dela za rasp;riv'anje Miviiii/.ma, rasne 
verske diskriminacije, nacionalnog vredanja i omalovažavanja. 

ve^i    ^0"' i's,il1'1' "'i1' '"i0^" na sednlcu Ministarskog saveta, ali je 
^na Manova Vlade s njime upoznata i saglasna. 

.Ministar za Srbiju Jašu Pnodanović: .la sam u načelu za jedan u 
'. М||и ovakav zakon, ali sam u načelu opet protiv ovakve prakse, 
^ eKse da se jedan proiekat |им1по i па o/al,<>ii|iMije a (hi |>rellio<liio <> 
"1,■,,11^ Vkulanijorešavala. 
.     -hi molim PretM'ilnika da vISe ne stavlja na dnevni red one рго- 

' ^^ кој.ј ,st> podnose м Ime Vlade в1 koji nisu ргобВ kroz Vladu, 
•,;1 еи protestovati protiv loga i U Vladi, 
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Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Dozvolite, druže prctsjednico, 
da na ovu iprimjedbu gospodina Prodanovića odgovorim kao potpnet- 
sjednik Zakonodavnog savjeta Savezne vlade. 

Na osnovu irani'jiih primjedaba gospoditna Prodanovića, a .' po 
odl'uci Vlade koja je donijela Uredbu o osmvanju Zakonodavnog savjeta' 
Demokraitske federativne Jugoslavije, predvideno je d'a u nadležnost i 
djelokrug Zakonodavnog savjeta, 'između ostalog, ude i izrada zakon- 
skih osnova, koje se iznose po pojedinim ministirima preci Ministarski 
savjet ili pred Antifašističko vijeće marodnog oslobođenja Jugoslavije 
j konačna izrada zakonskih propisa po ovlaštenju Ministarskog savjeta 
ili koje je M;nistarski savjet u načelu prihvatio. 

Prema tome, svaka osnova zakona (uredbe, odluke, i s!.) za čije je 
donošenje nadležan Ministarski savjet ili Antnfašističko vijeće narod- 
nog oslobođenja Jugoslavije, pa i onda kad je sastsvljena ma u kom 
ministarstvu, treba po pravilu da prethodno bude dostavljena Zakono- 
davnom savjetu. 

Zakonodavm savjet će svim zakonskim propfeima, koje je u načelu 
prihvatio Mimistarski savjet, dali konačnu redakciju, zatim zakonski 
propis sastaviti na sva četiri narodna jezika, [xxlniijeti na potpis svrni 
juinistriima odnosno resornom ministru, odredili objavljivanje u »Slu- 
žlKMiom Mstu« .istodobno na sva četiri jezika a izvornike zakonskih pro- 
\n:\ dostaviti Ministarstvu pravosuđa na čuvanje. 

Da bi se ovo sprovelo u život. Zakonodavni savjet uputio je dan.'is 
svim ministarstvima Savezne vlado rasp's kojim se obavještavaju i 
mole drugovi ministri da ubuduće sve svoje prijedloge zakonskih osnova 
za čije j<> |)odiiošenje nadležan Ministarski savjet ili Antifašističko vijeće 
narodnog oslobođenja Jugoslavije kao i sve zakonske propise koje je 
n načelu prihvatio Ministarski savjet dostavo piv objavljivanja ч 
■>SIiižl)wiom lisliK ovom Zakonodavnom savjetu u dvui primjerka. 

P,retscdr»ik: Ja sam ovaj projekat primio .službeno od resornog 
ministra i ja nisam imao ni |и>11ч1>е ni prava <la ulazim u to da l' je 
pre<ll<)g bio pred Vla<lom ili nije 

Ja bih imao ovaj predlog. 
Da bismo ovaj nacrt zakona još pioiirli i da h' i Vlada imala mo- 

gućnosti da ga razmotri, predlažvm da ovu sednicu prekinemo, S tllfl 
da  je nastavimo sutra u  10 časova. (IMnim se). 

(Sedniea  ј<ч prekiinuta u   12,.40 časova) 

(Nastavak sednVe   17 maja U   10 časova) 
Pretsedavao    Prets^dnik    ZakoiKMlavno^    <MIIK>I;I    l'retsedniStva 

AVNOJ-a Mola Pljade. 

I'retsednik: Nastavljamo rad g<k snio jučc stali. 

Mlivistar iinutrašiijih postova DI'J Vlada Zečcvić: M1 smo nacrt* 
zakona o kažnjavanju Izazivanja nacionalne, rasne i venske mržnje ' 
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razdora ponovo pretresli, pa je lom prilikom odlučeno, na predlog 
^ruga Kardelja, da se razmatranje ovog zakonskog projekta od'.ož' da 
oi se neke stvari još bolje i formalno postavile. 

Pretsednik: Dobro, ja se slažem. (Glasovi :   I mi se slažemo!) 
Onda ćemo preći na pretres Predloga zakona o građanskoj mobi- 

"zaciji veterinara. 
Knalko obrazloženje daćo drug dr Vaso Čubrilović kao predlagač. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubrilović: Problem obnovo 
Posle teških nedaća za vreme rata i okupacije nameću kao ncophod- 
nost aktiviranje svih sektora, privredne delatnosli, a na prvom mestu 
poljoprivrede i stočarstva. Neprijatelj je iscrpeo sve što je mogao. Na- 
ročito je teško pogođeno naše stočarstvo, koje je desetkovano. Ulažu 
Se veliki napori da se obezbedi ishrana što većim prinosom poljopri- 
yrede i da se ono što je preostalo od stoke liskorist' u cilju razmiio 
zavanja. 

. Država je preko saveznog Ministarstva poljoprivrede osigurala 
Proizvodnju vetseruma u cilju zaštite preostalog broja stoke od stočnih 
garaža. U tom pravcu postignuti su više no zadovoljavajući rezultat . 
^stalo je otvoreno pitanje pravilne raspodele i celishodno liskorišćavanje 

ručiijaka. Jer, bilo jo i takvih koji nisu pokazali mnogo razumevanja 
Za апа^ај svoje struke po opStenarodne i državiM interese. 

Posle mera za građansku mobilizaciju poljoprivrednih stručnjaka 
s'i<l;i м> pr<4ilaže doiiovšcnjo zakona o građanskoj inohiRzaciji veteri- 
Иага. Savezno Ministarstvo ]x>lj<>|)rivre<le treba ovlastiti da, u spora- 
Rinili sa nadležnim ministarstvima iix>ljo(i)rivrede federalnih jedinica, 
ZVrsi raspored veterinara prema potrebama i interesima nar<xlnog sto- 

carstva. i privrede. 
•   i.,    ^ velike oskudice u vele i ina гакпп stručnjacima nemogućno mi 
je tnlo dosada da pravilno poetevlni ' organi/njeni veterinarsku službu. 

v<> je naročito pogoršano i činjenicom, da je veliki broj veterinara 
^iHisan z.a potrvlK' na'e vojske kao i timr 5to   u veterinari neravno 
*>nio ras|K>iC(1<'ni n |)oje<linim krajevima države. Tako čitave oblasti 
''"'•■'ји nijednog veterinara, dok na drugoj stran' ima srezova, u ko- 

J, "a ima dva pa 'i vi;e veterinara Za vojni' pak potrebe Cesto je mobi 
","''■ većMvroj veUM-inara, naroCHo U pozadinskoj ■ lu/.ln, IIC;'.O Ш> je 

Miebiio, Tako momentalno '.e nalaze u  Nišu  ;cst niohili-airh velei' 
avnlii      " ^^"K11 nitvkom tri sreza UOpSte nemaju veterinara. Da l)ili 

<> lutanje reSio podneo sam zakonakl predlog <> građanskoj mobUiza 
Л Velviaiaia a U odnOSU na  vojsku  molio sam da  se izda  naređenje 
omandi i|>ozadiiie:  |) da i/vrši reviziju svili dosada mobilisanih vele 

ij1!11".'1, "'"'^i^to onih u pozadini i da ml sve veter'nare koji nisu neop 
,'''" N'av- na raspoloženje za potrebe civilne veterinarske službe, i 

> da iil)ii(ilu-,. ,|Г vi;i nio^iii/.u-ijn veterinara nego лто po prethod 
^111 epOra«umil sa mnom. 

79 



Ovaj zakon doći će u pravo vreme, kako bi se blagovremeno mogle 
sprovesti sve mere za predohranu od stočmh epidemija našeg u ratu 
desetkovanog stočarstva. Narodne vlasti treba sa svoje strane da ucme 
sve kako bi savezno Ministarstvo poljoprivrede moglo da sprovede sve 
potrebne mere i da one budu od opš4e ikoristi. 

Više se ne sme tolerisati nagomilavanje stručnjaka na ipojediinim 
mestima, : njihovo otsustvo u pretežno stočarskim krajev'ma. Interes 
napretka narodnog stočarstva i na^še privrede nalažu da se napuste 
stare navike i zanemarivanja značaja dužnosti stručjijaka da bi se 
moglo živeti u veMkom gradu, pa ma > na poslu koji nije ni u kakvoj 
vezi sa stručnim pozivom dotičnih lica. Mi ćemo mobilisamim veterina- 
rima dozvoliti ' privatnu praksu, jer nećemo dai ih dovodimo п gori 
položaj od nemobilisanih veterinara. 

Požrtvovan, uzoran i udarn'čki rad biće posebno nagrađivan. Ali se 
više ne smo dogoditi d* stručnjaci 'iznalaze razne načuie da W se odr- 
žali tamo gde su, i da ne odu onamo gde to interesi naroda i državo 
zahtevaju. U vezi sa ovim Predlogom zakona o građanskoj mobil /,;i- 
ciji veterinara b'će preduzete mero za isnabdovanjo pojedmih 'krajeva 
vetserumima [x> normiranim cenama a isto tako i odrodivaće se visina 
nagrade za veterinarske intervencfije. 

Projekat smo radili .po uzoru dosada donesenih zakona o građan- 
skoj mobilizaciji, pa niolini <i;i L4i Zakonodavni odbor primi kako jo 
predložen. 

Pretsednik: Ja ipak mislim da treba zakoneki projekt pročitali 
(čita): 

ZAKON 
o  tiK.ADANSKOJ   МОИПЛ/ЛСШ   VlvTl'KINARA 

Na predlog Min istarskog saveta, a na osnovu četvrtog člana 
Odluke o Vrhovnom zakonodavnom .i izvršnom narodnom protstavnič- 
kom tclu Jugoslavijo, kao |)i ivromonom organu vrhovno nariHhk' vlasti 
n Jugoslaviji za vromo iiarodno-oslotKKlolačkog rala, Antifašističko veće 
nauKlnog oslobodi!ij.i Jugoslavije donosi sledeči Zakon: 

Član  1 
Svi volorinari, \к-/. obzira da li (-х" nalaze u državnoj ih privatnoj 

službi, podložu građanskoj  mobilizaciji  i stavljaju se na  raspoloženje 
Ministarstvu poljoprivredo Demokratsko federativne Jugoslavije. 

Član 2 
OvlaSĆUJe se Ministar poljoprivredo Doniokratsko foderathme Ju- 

goslevlie da može u sporazumu sa nadležnim ministarstvima poljopri- 
vrede fodorabrli jodinioa odrediti za <xl1i44l€ni rok veterinarima po 
Cl. i OVOJ;- zekona onu službu u onom mestu, gde to zatrtevaju potrebe 
■ Interesi narodnog stočarstva 1 privrede. 
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Veterinari koji ne budu obuhvaćeni građanskom mobiilizacijom i 
rasporedom od strane saveznog Ministarstva poljoprivrede mogu biti 
OHihvaćeni građanskom mobilizacijom i rasporedom po propisima ovog 
^акопа od strano zemaljskih Ministarstava poljoprivrede. 

Član 3 
Veterinari građanski mobilisani po odredbama ovog zakona pri- 

nace platu u visini   svojih   dosadašnjih   prmadiležnosti   veternarai iz 
' '/avno shlžbe istih kvalifikacija na način spomenut u st. 1 ovog člana. 

Član 4 
,. 2a posebno marljiv, požrtvovan, uzoran ''.\ udarnički rad, gradan- 

^ '   тхЉј],^;,,,)  veterinar'  mogu dobit;  [кхчНик' nagrade u novcu  ili U 
,llun (х! л. o. odbora, zemaljskih 11» saveznog Mmistarstva poljo- 

privrede. 
Član 5 

,.   .('Ia^anski   mobilisani    veterinari   stavljaju se administrativno ' 
^plinski pod one narodne vlasti, kojima budu dodeljeni na rad. 

Član (i 
. ' '•'ivilnik o vrSenju službe moUllsanih veterinara propisaće Ministar 

Neprivredo DIM 
Član 7 

;.ј    ^gani narothio vlasti nisu vla»tni da ni u kom slučaju nienjaju 
fa/U   j?avaiu <>(' ,:zvr,;onja <к11ике Ministra ]x>ljoprivi44le Demokratske 

waUvne Jugoslavije o mobilizaciji veterinara |>o ovom Zekonu. 

Član 8 
^Vaj zakon slupa na snagu kad se objavi u »Slu/benom listu«. 

'icd/ l'.SlV' <'ril^>v'' ll0 ;lažem sa Jednim delom obrazloženja a i sa jednim 
^, <>stalk<>In ovou projekta. Minist-ar obećava privatnu praksu velc- 
i(,l.',"

,ni;i- Međutim, mi smo već pri donošenju zakona o mobilizacij1 

da i l 'lu'it- da tnobilisanim ne dozvolimo privatnu praksu. Ja mislim 
st'.,].,11 у u'tennaiima ne možemo Cinltl Izuzetak To b! bio кЛ рте- 
Cll1 mlJuj0 !a 'll4''-,il л|11 da se kao i ii Zakonu <> građanskoj mobUtea- 
ObrSnT ^ <'м''1 J;| Uflese ih>-.fl)an član o zabrani privatne prakse. 
»ti nr 1>v;ik<>: Mobilisani veterinari nemaju na <Hlredenoj im dužno- 

piavo vrJenja privatne inaks;-, niti smeju od privatnih lica primati 
^f^ ma u Um ..Miku. 

Primi    iS<ar  Pl,lJnPrivrnic  DFJ dr  Vaso  Cubrilović:  Ja  to ne  mogu 
llcbill   |јГ llllKv "^1''1 ''"'"^ ne "ložimo |)osl:ći. Na laj način mi ćemo 

'■'■'čiju pretvorit! n kaznu, Sto ne bi smelo da bude Jer, ako jednom 

*•* odbori iMs god. 8^ 



moibiHsanom veterinaru zabranimo privatan rad, dovodimo ga u 
mnogo gori položaj nego one koj'i nisu mobili&ani, koji nikud ne odlaze, 
koji пШа ne žrtvuju za opštu stvar a imaju povlasticu — privatnu 
praksu. 

Marko Vujacić: Ja bih svima zabranio da privatno rade. Dosta 
su pljačkali eeljake. Neka i oni podnesu nešto za obnovu, kad već u 
ratu nisu ništa dali. 

Pretsednik: Žalim, a'.i, druže Cubriloviću, većina je, kao što i sami 
vidite, raspoložena da se ne dozvoli privatna praksa za vreme mobiliza- 
cije zbog toga što će oni otići u krajeve koji su najviše nastradali 
a tamo narod nema čime da ih plaća. Oni treba da spašavaju stoku 
bez obzira da li im neko može ili ne može da plati. I veterinar: moraju 
da rade za opšto dobro; biće za to plaćeni kao i drugi slnžbeiuei. Л ko 
bude mobiiHzacijiii shvatio kao kaznu, a ne kao dug narodu i bude radio 
loše, ima mogućnosti da se takvi pozovu na^ odgovornost. 

Konkretno: predlažem da se kao Cl. 7 unese odredba koju sam 
maloipre podneo (Prima se), a da se numeracija dalja tri člana pomer 
za jedan. (Prima se). 

Ima li još ko kakvu primedlbu? Ima reč drug Frol. 
Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: П načelu se slažem sa Pro- 

jektom zakona o građanskoj mobilizaciji veterinara, dok 'bi u pojedi- 
nostima imao primjet:ti slijedeće: 

U članu 1, na kraju, smatram da bi trebalo dodaii »odnosno mini- 
starstvima poljoprivrede fedonrlnili jedinica«. To je potrebno radi toga 
da bi i odnosna ministarstva imala1 pop's svega mobHteiranog osoblja ' 
da bii to osoblje inog!o raspoređivati i ministarstvo federalne jediirce 
ukoliko se njima no posluži save/,no ministarstvo. To ulol:ko v^e što 
ovaj zakon ne predviđa, što je i razumljivo, građansku mohil/.icijn 
veterinara zasebnim zakonom federalnih jedinici, pa smatramo da se 
i one'treba da koriste ovom kor:snoni mjerom. 

U članu 2 ла kraju-prvog stava, mislimo da je potrebno dodati 
— kao što je dodano kod Zalvona o građanskoj mobilizaciji medicin- 
skog osoblja — da so mogu raspoređivati veterinari »vodeći račun i 
(. dobu, zdravstvenom stanju i obUoljsk'm priliikama vvU'rnarskog 
osoblja« da se ne bi deSavale samovolje i odatle nepotrebno nera 
s [»loženje. 

11 pogledu člana (I koji dozvoljava da se pravilnikom ustanovi 
pravo privatne prakse, ne smatramo zgodnim da veterinari moh'li/.iiaii'' 
vrše privalim praksu, pošto je to već zabranjeno iiiobilziranim lijoii; 
cima. Svakako o tome ti eha razmisliti, jer nam se čini <la nije na lerenil 
Zgodno odjeljivati u lom pogledu liječnike i velerinarK", favorizira inči 
veterinare.  Prema  tome, i  ja dijelim  miljenje druga prelsj<4ln;ka 

Mislim da hi trebalo unijli ј<ч1ап nov član analojjan članu S Za- 
kona o građanskoj mobilizaciji liječnika o donošenju jedinog pravilnika 
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? ^J^ni sposobnosti mobiliziranog veterinarskog osoblja ukoliko se pri- 
hvati naša sugestiia u članu 2, tj. da se vodi računa o dobu ii zdravlju 
mobMiziranog osoblja. 

U članu 8 treba metnuti uobičajenu formulu da zakon stupa na 
snagu »kad se objavi u »Službenom listu«.« 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubrilović: U pogledu iprimedaba 
ruga Frola' izjavljiujem da primedbu uz čl. 1 ne mogu primiti', jer 

mobilizaciju, u cilju njenog uspeha, .moramo vršiti sa jednog mesta, 
c .ratuo. Federalna ministarstva su dostavila svoje potrebe u veteri- 
narima i spiskove raspoloživih kadrova i predloge za mobifeaciju. De- 
šavalo se da vlasti, federalne i lokalne, izigravaju mere koje preduzi- 
"larno. Zato ih sada zakonom primoravamo da sva rešenja o mobili- 
zaciji imaju izvršiti'. 

у pogledu primedbe na d. 2, nuslim da je ona suvišna, kad se 
svaja primedba da će se propisati praviJnik o oceni sposobnosti mobili- 

sanih veterinara. Ja prihvatam da se kao nov, prelposlednji član, čl. 8, 
unese ovo: Pravilnik o oceni sposobnosti građanski mobilisanih vete- 
rinara propisaće Ministar poljoprivrede DFJ. 

Y Pogledu primedbe na privatnu praksu mobiJosanili veterinara ja 
fSani kazao svoje mišljenje. 

•'rdsednik: I ja so slažem da se unese nov član 8 kako jo predložio 
^ug Cubrilovič. 

1 poslednjr, član 9 treba dopuniti po predlogu druga Frola. 
jnia li još predloga? (Nema). Prima li so Predlog zaikona o gra- 

đanskoj mobilizaciji veterinara sa novini čl. 7 i K i dopunjenim čl. И? 
(Prima). 

Ovim smo iscrpli dnevni   red,   tako da  možemo   zaključiti ovu 

(Sednica je zaključena u 12 časova). 
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8 СЕДНИЦА 
(23 лаја 1945) 

1 [очсгак у  1" часоиа. 

Претседанао Претселник Закоподанпог олбора Прстссднипппа 
ЛВНОЈ-а Moma Пијаде. 

Мрисутни: Марко Вујачић, Јосип Рус, Ми.че Перуничић; 
Поппрстседтж Министарског савета ДФЈ Милам 1'рол, Минпстар 

за Србију Jama Проданонић, Миимстар правосуђа ДФЈ Фраие Фрол, Ми- 
нистар унуграти.их иослоиа Влада Зсчснић; 

др Благојс lleniKomiti, члан I ipcuiMimimna АВНОЈ-а, Претссдиик 
ИаЈхипе иладе С1>бије; 

Понереник Владс ЛФЈ лр Мијо Мирк<>пи1|, помоћшж Ирсгселпмка 
Приврсдног саиега. 

Прстседиик: Огнарам осму седиипу Законолавног одбора Прсгссд- 
jimimia ЛВИОЈ-а са оиим лшштм редом: 

1) претрсс Ирсдлога ^акопа o почупку копфнскације И сскисстра- 
лије имоииис ра-пшх млочипаиа, паролиих т-пријаичч.а И Друткх осу- 
ђсника; 

2) iipeipi'C Иредлога макопа o кажп.аиам.у iiamiDiuuiiie, распс и.т 
la-pci«; мржи.с, рамдора, lici рпсл.ииост и ома.ти.гжаиап.а, и 

3) npt'ipec llpci.ioia naiKona o крттчној олгопојјпосш :ia paciv- 
рам.е лажмих  i.'iacoua :ta нрсмс paia. 

Upi- npriii.i ii.i iiuiimi y< i i.ijrM ргч .\\miikip\ прамосуђа 'И'1 

другу 'l'panv Фролу KOJU има   i.i   i.i   ji-tim caommi'ii.(.\ 

Митктар праносу!);! ДФЈ Фраио Фрол: (w niime се појаил.ујс ла 
,ра:жа auia као и пЈиммиг onher ииачаја умјести рссорпог Miiiiiuipa, КОЈИ 
je одгшшраи ЛВПОЈ-у као нрхоииом :<аконодавном претставнпчном m 
јолу iioiic Jyi(K.iaiiM|i', noi'imcvj.V помоћници Mimiuiapa, n.i се чак ГЖВИ 
.iKiii ca м.мхоиим iiDiim има објанл.ују И у „СлужбвНОМ ЛИСТу ДФЈ"- 
A\rl,viM\i, ia je иракса laMipamuina и мм IMO ч.ргмули иажмл Hfl и> дру 
loiiMNia члалоиима Владе, a turo молим, iiomio je игкиих случајев' 
било н  oii'ijc,  ла .Чакоиодаиии  одбо]) ме уаи.ма   у   постучак   прнјсдлоге 
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КоЈи би билн упућени ло помоћницииа  мииистара било Законодавном 
одбору било ПретседнипЈтву АВНОЈ-а. 

Потпрстседник Владе ДФЈ Милан Грол: To je питање унутрашње 
органнзацијс Владе и дисциплине службеника. Не знам зашто се то пи- 
Тање износи прсд Законодавнн одбор. 

Министар за Србнју Jama Продановић: Помоћницн мимнстара не- 
маЈУ уопште право да потписују наредбе, уггутства и решења, neh то 
Ашгу једнно министри који за то одговарају АВИОЈ-у. 

Прстссдник: Ja сам друга Фрола разумео тако да je он ово саоп- 
^пење дао у име Владе само зато да би Законодавни одбор, a преко 
,bera и Претселпттио ЛВИОЈ-а били уиознати са тим да више noMoh- 
ници немају лрава viivimnnTii закопскс прсдлогс na osaKon.eibc ни Прет- 
седништву ABlIOJ-a ни Замоиодавном одбору. To je у реду. 

Прс ирелаза na диевни ред имамо да раоправимо jom једио питаи.с. 
' зди се o потреби да сс изда аутешично тумачсње члапа 1 тачке 2) 
удлуке АнтфашиоГНЧХОГ laha пародиог ослобођсња Југослаиије од 
^' новел|бра 1944 ГОДИНС o прслазу у државну својину иепријатељоке 
лмовнне, o државној управи над имовином неприсутних лииа и o секвс- 
СТРУ над имовииом коју су ОКупаторске ii.i.iли п|)иснлно отуђиле. 

Предлог за ono обавсзно тумачсње ПОДЛео je друг Фрол са овим 
образложеи.ем   (чнта): 

C обзиром да у Biime места, иаЈКЈЧИто у ВојвОАИИИ И Слаионији, ло- 
калне власти мјч! ciiponol^ii.v одузимања грађанских праиг. .тииима ис- 
мачке народности не поиупају увек преиа одредбама Одлуке Антифа- 
'иистичког neha иародног ослобођела ЈугославнЈе од 21 иопембра ни по 
-Чобијеннм viivuiiuiM.i, le не иоде ДОВОЉНО рачупа mi o мстошпим бра- 

OMia, ити o л.удима који -су се, ма да су немачког порекла или iiM.ijv 
"(-'мачка мЈнмимеиа, олапно асимиралн м ocehajv се као Хрпати, Сло- 
"снци или Срби, a ПОред ТОГа нису sa вреие окупаиије помагали окупа- 
"'i1'1. и у жел.и да се indi i нс свака погрешна примена вакона и ивбегне 
чопраида потребно je ла ПреЈседпитгво Лтмфапиитчког neha народ- 
Uu]' ослобо^ња Југославије дм гумачење за i. 'J) чл. 1 Одлуке Аттфа- 
шисгичког већа народног ослобођења Југославије од 21 новембра 1944 
године, a којс треба да гласи: 

')   11()д  удар  ОДЛуКС   АнтифииИСТИЧКМ   neha   иародног   (клпбојдн.а 
'Угославије од 21 новембра 1944 годиме (чл. 1 т. 2) долазе mm држав- 
•'•■"'ii ЈугославиЈе нсмачке народности, KOJU су се под окупаикјом декла- 
i),U;|iii или важили као Иемпм, бсз обвкра na ли су npe рата као гакви 
lu'.viia.in или iy иажнлн као асимилираии Npnaui, Слоиетш  или Срби; 

^) Ие оду.тмају се гра^анска права и нмгаина држа&љанима Југо- 
СЛАвцјд  пемачке  нарОДНОСТИ  НЛИ  пемачкш   ппрскла  или  пјн iiiMiiia: 

•) који су учеспижали као мартзаин м војмици у Народноослобо- 
АИдачкој 6()|)6ii или cv радили акппто v Иа^јдмоослободилачком 
Покрету; 
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б) који су лре рата били асимнлиранн као Хрваги, Словенци II.IM 

Србн a за време рата нису приступилн Културбунду нити су иступалн 
као чланови немачке народносне групе; 

в) који су под окупацијом одбили да се на захтев окупаторских 
или квислтппких власти декларирају као припадниии пемачке народ- 
насне групе; 

г) којн су (било мушка или жснска лица) и ма ла су немачке иа- 
родносги ступали у мешовитв браковс са лицима јсдне од јужиословен- 
оких народности или са лицима јеврејске, словачке, русииске, мађајккс, 
румуноке или које другс прнвнате народности. 

3) Hehe уживати затгпту из предиЈег члана, тач. a) б) в) и г) она 
лица која су се својим држа11>ем иод окупаимјом огрешила према осло- 
бодилачкој борби народа Југославијо и били иомагачи окупатора. 

4) Свс власти кмају се тачно придржаватн авих тумачења. 
(У днокусији 0 овом предлогу тумачен.а учссивовали су сии чла- 

нови Законодавног одбора, али говори нису сачувани.) 
Ирима ли се прсдлож^но аутентичпо гумачеле? (Ирима). Има ли 

ко  п p от и в ?   (Исма). 
Прслазећи на диевнн рсд, предлажем ла npmi при^смо ма лругу 

тачку дневног реда, тј. да наставимо претрес Прсдлога закона o кажн.а- 
вању м ta:tmiaii.a мационалне, расне или нс|)скс мржм.и, раздора, ncipiR'- 
АШОСТИ и омалонажаиам.а који смо почсли на јучерашп.ој седииии с III\I 

да тачка 1) дисвиог рсда иостапе тачка '2). Ирима лп се прслложсна 
измена?  (11|)има). 

Пјн- IU'IU mio lipilnMo na претрсс законског мрсдлога ja бих lao 
лрстходно једно обапсииии.с. 

JvMi'pamii.a дискусија je  са.шла да и један и други предлог пису 
задонол.илн тако да смо ми noiiono nnioh дискутоиали o илчму и no   и 
постишунм   споразума са министрпм Зечевићем и Фролом ja сам сло- 
бодаи да IIO.-IHCCCM жж зајиднички пјјсдлог   taKon.i o кажп.апап.у ni.im- 
naii.a  иаитшалис,  pacne  или  исрскс  мржн.с,  раздора,  нсгрпсл.ти)!.'!!!  n 
омаловажавања. Taj предлог гласи. (Ч м ra): 

3 Л  К  () 11 
o КАЖЊ.лилп.у ii ;л ;iir..\ii..\ млцпопллт;, глпи  и BEPCKI 

МРЖ11.1-. ч РАЗДОРА 

Члаи 1 
Свако нвгосрсдио или посрслмо ш ранмчаиаич' ipal)aHOKXX права као 

u еваасо пружање повластпа и прсдиост (прнвилегаја) гра))анима JH'J 
у ВМИСНОСШ »д n.iiMnii' иациомалт.', раснс илм исрскс прнпаднОСТИ, 
кажи.иво ji- као кринична радм.а којом сс и u- на m a.i и- ii.ipviim ii.i'ir.iu 
panti()H|)aiiii(Kiii  H.ipni.i  и ipatjana  и  браасиш  и  јединСТМ  иарода JVbi 
као основна гсковнна н*родноослободилачке борбе. 
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Члан 2 

•^ао такав напад на иаиионалну равноправност казниће се и свака 
'Титација и пропаганда којом се иде на то да се изазове или распали 
^чционална или расна мржња или раздор, a исто тако и писање, изда- 
вање, штампање и рааурање списа такве садржине. 

Члан 3 

Дела из лретходних чланова казниће се затвором од 3 месеиа до 5 
одина, tipu чему се може изрећи и казна г)'битка грађанске части до 
година после издржане казне затвора. 

Члап 4 

Иста дела из чл. 1 и 2, у случају да имају карактер иасовног нереда 
*ЛИ Да изазову геже послелиис или да лостоје друге особито отежава- 
ЈУие сжолности, или имају ла IIOCI.IH.I.CHH uii.i. iioiKmiaiian.c и слабл.еп.о 
"СНОвних националних тековина иародиоослободилачке борбе, кажња- 
Ију ее сгрогим затвором од 2 до 15 година с дслимичном или потпуном 
конфискацијом ммоиине и губитком грађанске части, a у случају позн- 
"ања na вршси.с убистава смрћу. 

Тсжом казном се кажп.ава дело у поврату млп ако га изирши јавпи 
службсмпик у званичној дужносш. 

Члан 5 

"fauniaii.L' и paiuiipiiiian.e всрске мржње кпзиићс сс као и изази- 
"aiiic и pacmipiiiian.c папиопалнс или раснс мрж11>е. 

Дело изазинап.а и распиртмм.а всрскс мржп.с сапоји се у naiiaiv 
"Рчпадиика јсдне nepc на неку Другу вероиоповест или у изазивању 
нвпријатељоког сулротстављака  припадника  јсдмс  против припадиика 
лРУге Bcpoifcnonfciii  na  рслигиолпој  ociioiumii. 

Чаучиа кригика рслигији vomiiu' и критика iicuaipaiiiior рала вер- 
Ких npuTciaiiiinKa и ЦјЖвених службеника НС мож«.' сс oiaipam изази- 
вањем верске иржње. 

^-Maipahc ,с ()1сжаввјућом околносш ако изазииамл' м |)аС11ирк8ање 
вероке мржп.о upnic ирквсии ii|H'uмаииици. 

Члаи (i 
'M>iimiiii'   MI  imoi    laijuia   , \'min   у   iipmiM  i U'IKMIV   срсски   иародии 

УД, a УКОЛИКО лсло можс iiouvhii аа собом СМрТНу кааму окружни на- 
Родни суд као imciainia приог uiiiciia. 

Члам 7 
Овај ВМСОН чупа na m иу «ад će објави у „Службспом лнсту Лемо- 

KP.IUK1' (|ic ир.итше Југослмнје". 
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Предлажем да се o обом споразумном пројекту дискутује у Зако- 
нодапном одбору. 

(У начелној дискусији o оном прсдлогу учеавовали су Јосип Рус, 
Милан Грол, Фране Фрол, Јаша Продапоннћ, др Благоје НсшкониН и 
Моша Пијаде, али гоиорн нису сачукани.) 

Претседник: Прелазимо на лретрес у појсднностима. 
Др Благоје Нетковић: Ja бих у наслону променио и уместо рсчи 

„кажњанају" ставио „забрапа нзазннања . . ." јер то изгледа боље. 

Потпретседник Владе ДФЈ Милаи Грол: Ja сам се всћ оградио o 
onaj законокн пројекат, али лоново инсистирам да сс овде не цепидлачи 
и да се ne залазн и у такна стања као што су нетрпељивост " омалова- 
жавап.с, na бих предложио да се бар то изостаии из наслова. Иипчо ja 
не видим куд би нас то одвсло. 

Претседник: J;i сам IO neli изолаиио у DUOM споразумном предлогу. 
Ви сигурно имате пред собом paimjii предлог. 

Јосип Рус: Ile зпам зашто je потребно да се у првм) члану олмах 
v почетку каже „свако непосредно или лосредпо 1)|р;итчаваи.е" кад сс 
TO можг Kpahc pclm „свако ограничаиап.с". 

Прстседник: Заиста, то je плеоназам и ja предлажем да се ова при- 
медба прихвати. (Прнма се). 

Мпиистар унутрашњих послова ДФЈ Илада Зечевић: Ha основу 
иишљења стручп.ака предлажем да се став 2 члана 1 изостави, јер je 
(►na пфсдба садржапа у .прсдлогу члана 3. 

Министар правосу^а ДФЈ Фране Фрол: To je умјсчпо. 

Прстссдник: Добро, и то ч' прихиат. 

Јоснп Рус: У члану 3 уместо „дела ив претходних чланова" треба 
ставити „дела из члана 1 и 2". 

Министар за Србпју Jama IlpojianoBiilr. .N\(.'im сс ммпи да у: лруга 
алимеја члапа ■! прлп проишо.ч.па, јер ct Овде мојам „теже казне уоп- 

mro врсмснскн IU' ичређује. To змачи да сс мижо :ia io м tpclni и JO m- 
дима робије, mio ja имслим да je уолште сувише crporo и да Ке судови 
лу lam  у   (i чмгрлг.ли.у   ГбЖИХ   Ma ЖИ. 

Миинстар прапсусу^а ДФЈ   Франс Фрол: Јм   мислим   'ia   io  mije  ии 
потрсбно oiuijc, iioinTO he сами судови према  кжини инкримннисано! 
лјсла ii;iјбол.с (тмјииити коју строжу ка uiv треба у снаком КОНкретном 
случају ii;*pchii. IICMI тикакие сумн.с да би јслаи iva MOI ао no оцпм   ;■ 
кону изрицаги I.IKO строге кавне o којима говори господин Продановић. 

Претседннк: Прима ли сг члап -1 како ji' мрсдложе«? (Прима). 
(.i.i оним jo .Чаксшодаипи  одбор  примио боз  и.шспг  ч iaii  5,  ti  и   7 

Прсдлога вакона o ибрани иививања наиионалне, расне и вероке мр- 
жи.е ii pa i/iopa.) 
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Претседник:   Пошто   више  примедаба   нема,   претрес  je   завршен. 
Питам да ли се Закон o забрани изазинања наиионалне, расне и 'вер- 

СКе мРжње и раздора прима у целкни? (Прима). 
Прелазимо на последњу тачку дневног реда, na прстрес Прсдлога 

i.ikona o криннчној одговорности за рачгтурање лажних гласова за време 
Poia, који je подне« друг Влада Зечевић. (Видети прилог на Kipajv 
кн.иге). 

Ja hy вам п^читатп кратмо образложење које нам je упућено са 
•'"Конским нацргима   (ч н т a): 

Опроине  жртне  које  je  дао  наш   народ  у  току  четиороголиит.е 
"Рбс за  ослобође11.е  захтевају  да  сс  тековинс те  борбе  најбудиије 

чуиају од свих непријатеља. 
Једмо Moliiio (>pyl;(.' jitMKuiije сиакако je растурале лажних г.ккоиа, 

"Јчма je цИЛ> да омстају смирмнам.е духоиа у пашим народима и да их 
сирече да се посаете овоме ралу na изградњи и обиоии земље, na самим 
тиме да коче cpef)m!a'ii.u ii(i.iimi4Knx прп.чика у земл.и и na тај  начни 
метају onime naiiopc na јачап.у кконина Народмоослободилмке борбе. 

Судсћи   .no   извесним   нмацима,   ово   делоиап.и   je   попримило   сие 
0Длике opraini:K>iiaiie акцијс, na се IMM lie погјкба ла joj le стане на пут 
лоиошењем јсдног :<ai«)iia, који би цирмирк* крииичму одгоеорност за 
P*CTvpaii,t. лажних гласова. 

Замоц би попунио правнину, моја je постојала у досада издатим 
■фМВИчким  iiiK)iiii',iiMa,   a   олакшао  6\\   матим   оргаимма   борбу   промту 
шпскоји смишлеио и плански, на капред иаложеи качик, желе да под- 

pimajv nam лржании органнзам. 
1 "CiniiioM 11,1 ono, санезио Ммиистарсто Иам досктл.а ll.uipi ia- 

K,>ll''i o кримичиој oaidiiopnoim :ta раиураи.е лажних iJiacoiia за нреме 
l)ala, с молбом i.i nem буде II|MIMCI pa:iMaii)aii.a na једиој од иаредиих 
c,-'4iiiiia ЛИПОЈ-а. 

Чре IHTO mio fiiiCMo npiii. i vmi.ni дал.ем раду, ja Г>их ПОСТавио Овај 
"редлог. 

Јутрос сам ii|X)4iiii ;ај закон и иалазим м његовом доношему, 
'';''   '"нсбцог   лакоиа,   иема   Mecia,   Сада   сс,   као   ШТО   ИПФе,   ради   на 
'"ф|у закопа  o   i.ni'imnnia  пропшу  oiai.ifimn'  na  с.маграм да  ону  мак-- 

1)ИЈУ   1|)1'Г),1   viu'iii   у   raj   iioiai   taKOHCKH  пројекаг,  јер   iaj   закон треба 
Д> обухваии сва кривична дела уперена протиа vtKi/Hnnt a у ту кате- 
"'^"iv, no мом схватању, сладају и дела која су инкримишкапа мо оном 
■'акоцу. ()|1(( yii,|MKo npc mio je par запршем и иемамо пшребе да ono 
"l|;,||'i- na парче решаиамо. ,'iaio прсдлажем   I.I ^ОПите n ne iipini\na\io 

P*8Mai|)aii.y ono] II|H-I.IOI .i neli i.i, noi  je 1>ремс  цмакло, вакључимо 
(>|,У n-iimnv. (Црц.ма ee). 

Сслпица je вакључена, i Haipejuta he битм \» isana писмеиим путем. 
(Седпппа  je   мкл.учепа  у   \'Л,\^ ЧвСОВа). 
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9 SEDNICA 
(31 maja 1945) 

Počotak u 10 časova. 

Pretsedavao Preteednik Zakonodavnog <xllx>ra I'rctsoilniUv.i 
AVNOJ-a Moša Pijade. 

Prisutni: Josčp Rus, Marko Vujačić, Petar StamlK>lić; 
Potprctsc^liiik Vhule DFJ Milan Grol, MiiKstar za Srbiju JaSa Pro- 

danović, МкгШаг za HrvatslAi <t'r Pavle Oregorlć, Mkiietar rudarstva 
Bano Aiidn^jcv, M;iiist.i,r bez iportfdja dr Juraj Sutcj; 

Dr Bia^oj<v NcškovkS Man Prvtsodništva AVNOJ-ai i pretsednik 
Nar<xlne vlade Srivji1; 

Poverenik Vlade DFJ Mijo Mirkovih, pomoćnik RretsedflUca Pri- 
vivdiHM.; saveta 

Prclscdiiik: Otvaram devetu sednkm ZakoiHHJavno^ <>dlv>ra sa sic- 
dećim dnevnim redom; 

1) pretR-s Predloga zakona o konfisikaciji knovkie i <> Izvršenju 
konf-skai-ijo, i 

2) pretres Predloga zakona o građanskoj mobilizaciji riul.''rsk<y^ 
i bopkitdčarakog osoblja. 

Pre prelaska na dnevni red i/.volilo čuti zapisnik prošle sednice. 
(Čita /.apisiu'k sadnice <xi 2'Л maj.i). Ima b priiiunlaba na proCitani za- 
pisnik? (Nema). Zapisnik м overava. 

Prelazed na dnevni red, Selim <la učinim sledeče aaopitenje: 
Poznato vam jo da je drug Hebrang, kao Pretsedinik Privrednog 

saveta, joS 2 ovog meseoa dostavio PretsedniStvu AVNOJ a Predlog 
zakona o poetupku konfiskacije i sek vest racijo imovin.,' ralndi /,k)či- 
naoa, nar<Hlnili neprijatelja i drugih OSUdeniks. 

Mi smo dosada nekoliko puta stavljali na dnevni red ZakoiKMlav- 
noe odlH>ra ovaj zakonski predlog, ali smo njegovo razmatranje odla 
gtii ustvari zbog toga Sto se uvidelo .bi projekst druga Hebranga, ma 
da u suštini dobar, neće moći da od^ovon zadatku i eilju zlK>g koga st' 
dono^,  da   je  u onakvoj  svojoj obradi  prilično zadoemo.   Na  piimer, 
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^kvestracija je danas nea'ktuelna, zastarela, jer sva 'imovina koja bi 
Po zakonu trebalo da se sekvestrira, ona se već poodavno de facto na- 
'azi ipod upravom države. I lposluipaik konfiskacije koji je tim projektom 
Predvidan nije zadovoljavao ni Ministra pravosuđa, n.i Ministra unu- 
irašnjih ^&Iova, a dosta principijelraih primedaba stavio je na. ovaj 
Predlog i drug Kardelj. Povodom ovih primedaba ja sam se nekoliko 
Puta konsultovao sa drfigom Hebrangom, kao predlagačem, i na osnovu 
'0ga izradio nov projekat, koji se, kao što vidite, još od samog naslova 
'azliikuje od prvobitnog predloga. 

Novi zakonski projekat ustvari miao je da, .pre svega, obradi kako 
c© se sprovoditi konfiskacija, tj. da reguilkše pitanja .postupka konfiska- 
cije imovine osuđenih na ovu kaznu i obezibedi jednoobraznost; zatim 
°a reši pttamje nadležnosti za sprovodenje poet.upka 'konfislkacije — 
o J© dato narodnim sudovima —, da se konfiskovana imovina zašt'ti 

oa raznošenja, nenadležnog upravljanja, od prelaska u posed drugMi 
Jjca. Isto tako, treba'lo je zaštiti interese nevinih Иса1 'iz 'porodice osude- 
n;'h na kaznu konfiskacije. Ovde je predviden i način 'konfiskacije imo- 
vne Nemaca koja je oduzeta po odluci od 21 novembra 1944 godine. 

Najzad, trebailo je ovom novom redakcijom zakona obezbediti što 
"^j'fi Upravljanje k on f iskovanom .imovinom. To je ipovereno zemalj- 
бкмц upravama narodnih dobara, a Državna uprava narodnih dobara 
uPravlja6a samo dobrima i velikim preduzećima. 

Pošto vam je novi predlog razdeljen još na prošloj sednici, nije 
Potrebno da ga ponovo čitamo, već možemo odmah preći na diskusiju. 

(Posle obrazloženja ikoje je dao Poverenik vJade DFJ MJjo M'iko- 
•jc, u pretresu u načelu i n :|K>jed;iiostima govorili su Josip Rus, dr Juraj 
^utej i Petar Stambolić, a I: govoni nisu sačuvani). 

(Sednica je prekinuta u 13 časova). 

(Nastavak sednice u 17,15 časova) 

Prctsednik: Nastavljamo diskusiju u pojedinostima. 
(U diskusij1 u pojedinostima u&estvova^ su Moša Pijade, Josip 

MUS'   ^ct;ir Stambolić,   Marko Vujačić, i poverenik Vlade DFJ Mijo 
Mirković, ali beleške ivsu sačuvano.) 

Prctsednik: Ovako opš'rnom i svestranom diskusijom mi večeras 
■jo niožemo da završimo pretres ovog zakonskog ipredloga, zalo pre- 
mažem da sodnicu zaključimo s t'm da nretrrs nastavimo na narednoj 

sodnici. 
(Sednica jo zaključena u 20 časova). 
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10 СЕДНИЦА 
{4 јунт 1945) 

Почетак у 16,30 часова. 

Претседавао Претседник Законодаииог одбора ПЈ^тседништва 
АВНОЈ-а Moma Пијаде. 

Присутни: Марко Вујачић, Петар Стамболић, Јосип Рус; 
Потгтретседмиж Министароког саиета Милан Грол, Министар соци- 

јалне по;1ити'ке др Антон Кржишник, Мииистар нндустрије Андрија Хс- 
бранг, Министар без портфеља др Јурај Шутеј, Минпстар за Србију 
Јаша Проданопи!], Мииистар рударсгна Бане Андрејев; 

Попереник Владе ДФЈ др Обреи БлагојевнН, помоНиик Мпписгра 
финансија ДФЈ. 

Прегседник: Огиарам десету ссдницу Закоподапиог одбора са сле- 
дсћим днсшжм редом: 

1) претрес Предлога зжоиа o копфискацији имоииис п o изир- 
шењу копфискације; 

2) npcrpec Преллога закона o грађанској мобилизацији рударског 
и гоииопичароког особл.а; 

3) прстрес Предлога закопа o испла-ш пошЈ^да издатх na дсли- 
мичио замењене окупациоке ноичаниие и o располагању o потражииа- 
п.има na везаним рачун^ма; 

4) претрсс Предлога закона o оснипап.у Фонда за обнопу земл.с и 
noMoti пострадалим крајеиима; и 

5) гтретрес Предлога закона o курсеиима за повлачеље акупациских 
новчаница и o регулисању обавеза na подручју Восмс и Хсрцеговинс. 

Пре (преласка na дневни ред изволите чути записник прошле сед- 
ницс од 31 маја 1945 год. (Чипа). 

Има ли при.медаба na лрочитапи записпмк? (Иема). .Чаткии« сс 
оверава. 

Има ли примедаба на прочитани днешни ред? (Нема). Онда желнм 
ja да ставнм један предлог. Miumciai) фипапсиЈа, као upr i.iaian, миm 
да се због велике хигности узме прво у npeipcc rpulia 1ачка дпеткч" 
реда, тј. Предлог закона 0 исплати потврда издатих на дслиммчпо замс- 
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њене окупациске новчанице, ла  молим да  се то уважи.  (Гласови: 
Прима се). 

Дозволите ми да лрочитам овај законски предлог који сам добио 
Данас npe <подне. (Ч и т a): 

3 A K O 11 
2ЛСГи|АТИ ПОТВРДА ИЗДАТИХ HA ДЕЛИМИЧНО ЗАМЕЊБНЕ ОКУПАЦИСКК 
пОВЧАНИЦЕ И O РАСПОЛАГАЊУ ПОТРАЖИВАЊА HA ВЕЗАНИМ РАЧУНИМА 

I. Исплата потврда издатих на делнмично замењене окупацигке 
новчанице 

Члан 1 
Потврде издате на основу члана 4 Закона o ■курсевима за ■по.вла- 

чење окупациоких нончаиииа и o регулисању обавеза, и од тако обра- 
ГоД- (Службени лист, бр. 23 од 19 ашрила 1945) нмају се лочев од 15 
МаЈа 1945 предавати од стране њихових ималаца, у сврху нашлате, На- 
Родној банци, Држанној хипотекарној башш илн Поштанској ттедио- 
"ици, односио њиховим филијалама. 

Члаи 2 
Новчани заводи наведени у претходпом члану и.мају no пријему 

потврда обрачуиавати укушне износе окупациских новчаница na које 
"отврде гласе, no курссвиш из члана 3 Закона o курсевЈтаа за поела- 
'ieibe окумапиодих повчапипа п o регулисап.у обапеза, и од тшо обра- 
■Учате вредности 'иавршитл следеће одбитке: 

1) износ  ДФЈ   дипара   који  je   већ   исплаћен  приликом  издавап.а 
ПОТВрда; 

2) износ ДФЈ динара који je имаоцима лотврда исплаћеи na имс 
^оцтације од стране Народне банке, Државне хипотскарие банке или 

1оипаиаке  штедиониис,  сходио  pcuieii.v  Министра  фипаисија  бр.  450 
0д 12 априла 1945 (Службени лист, бр. 24 од 21 априла 1945); и 

3) одговарајући износ у корист „Фонда за обнову земље и помоћ 
Пострадалим ■фајевима", који се има обрачупати  na вредност погврде 

Maii.cnv за  изиос  luii.'iahcn no  гач.  1)  овога члана, и то ino следећој 
табели: 

A) За потврде чијп су имаоии проибвођачка предузећа која рале 
а војне n .важпс приирелпс сирхе, задружпе оргапизаппје, професио- 
'ална удружеп.а n масоипе иародпе opr.imoaniije: 

lia вредпост до 5.000 ДФЈ Дии. 5% 
ПД 5.001 IO 10.000 7% 

1»              )» 10.001 м 25.000 10% 
)|                1» 25.001 1» 50.000 15% 
II               n 50.001 )1 100.000 20% 

преко 
100.001 
250.000 

)» 250.000 25% 

</; 



Ha вредност до 
од 5.001 

M         li 10.001 
»j         »i 25.001 
n         »j 50.001 

»         " 100.001 
преко 250.000 

За потврде чиЈ1 и су mu 
Ha вредност до 

од 5.001 
»i         »» 10.001 
n          и 25.001 
)|              II 50.001 
»)              11 100.001 
преко 250.000 

Б) За потврде чији су имаоци сва остала шредузећа и установе: 
5.000 ДФЈ Дин. 7% 

до 10.000 „ „10% 
„ 25.000 „ „15% 
„ 50.000 „ „ 20% 
„ 100.000 „ „ 30% 
„ 250.000 „ „ 40% 

50% 

ти гтриватна лица: 
5.000 ДФЈ Дин. 10% 

до 10.000 „ „ 20% 
„ 25.000 „ „ 30% 
„ 50.000 „ „ 40% 
„ 100.000 „ „ 50% 
„ 250.000 „ „ 60% 

70% 

Г) За иотврде чији су имаоци земљорадниии који се баее обрадом 
земље' 'Kao ис'кл.учивим занимап.ем имају се нзшршити одбиии na вред- 
ност до 25.000 ДФЈ динара no табели A), a на вредност преко тога 
износа no табелн Б). 

Члан 3 

Остатак ло потврлама који he сс добити када се од њихове помн- 
палне вредпости изврше одбитци из тач. 1), 2) и 3) претходпог члана 
ставиће на расположсње Народна банка, Државна хипотекарпа бапка и 
Поштанска штедионица, и то: 

а) имаоцима потврда наведеиим под A) претходног члана одмах 
у целости; a 

б) шмаоцима потврда наведемим под Б), В) и Г) шрстходпог члана 
на везаном „Рачупу потврда na окупациске повчаниие" стим да Мипи- 
стар финапсија пропише износе IKOJH се са овог рачуна могу месечно 
подизати. 

Исплаћепе одпоспо одобрепе импосо no мрегходном ставу iKao и 
изиосе који су ииаоиима потврда исплаћсни на нмс акоптапијс (тач. 2 
претходног члана) спшљаће папсдепп повчани заводи на терет Mnmi- 
ciapcma финасија Санезпе иладе Демокраикс фслсЈипинш' Југос.ишијс. 

Чла« 4 

Одбици из тачко 3 члана 3 nche сс ирпппи по пошрдама чији су 
имаоци установе соцпјалпог старања. 

Оии одбипи неће се вршиги ни ло потврдама чији су имаоци нов- 
чане устаноие; дошрипос оних установа „Фонду за обпоиу земље И 
noMoh пострадалим крајевима" биће одре^сп посебпим законом. 
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Установе соцнјалног старања и новчане устаиове магу овојим по- 
траживањем   no   ликвидираним   потврдама   неограничено   располагати. 

П. Располагање везаним потраживањем код новчаних установа 

Члан 5 
Од свих потраживања no било ком основу код новчаних установа, 

као на Tip.: no основу ишро, текућих и других рачуна и улога на штед- 
ЊУ, насталих после 18 ашрила 1941 године, a 'Koja су обрачуната у 
Динар Демократске федератпвне Југославије no члану 8 Закона o по- 
ВДачењу и,замени окупациомих новчанипа и no члаповима 3 и 9 Закона 
0 'курсевима за lnoвлaчelbe окупациских новчаница м регулисању оба- 
веза, имају се извршити одбитци итрема прописима тач. 1) и 3) члана 3 
онога Заишна с тим, да се изиос у корист „Фонда за обнову земље и 
помоћ шострадалим крајеиима" има обрачунати na 1Потражива1Бе no 
стању од 19 ашрила 1945 год., амањено за износ исплаћен no члану 9 
>Јакона o 'курсевима за повлачеље окупациоких новчапипа и o регули- 
сању обавеза, и то ino следећој табели: 

1) Код потраживан.а no жиро, текућкм и другим рачунима, изузев 
улога на штедпЈу no штедпим књижицама: 

а) произвођачких предузећа која раде: за војне и важне привредне 
'■'фхе, задружпих организапија, принудпих, шрок^еоиопалних удружења 
и политичких организација: 

до 5.000 ДФЈ Дин.    3% 
од      5.001 до 10.000     „       „      5% 
„     10.001 „ 25.000     „       „7% 
„     25.001 „ 50.000     „       „    10% 
„     50.001 „ 100.000     „       „    13% 
„   100.001 „ 250.000     „       „    16% 

преко    250.000 20% 
б) свих осталих предузсћа, устапова и шриватпих лица: 

до 5.000 ДФЈ Дип.    5% 
од      5.001    до      10.000     „ 
„     10.001     „       25.000     „ 

o 
ч 

„ 25.001 „ 50.000 „ „ 17% 
„ 50.001 „ 100.000 „ „ 23% 
„ 100.001 „ 250.000 „ „ 30% 

прско 250.000 1П",; 
2) Код улога na ипслм.у no имслпмм кп.ижипама приватних липа: 

од  5.001 до 10.000 ДФЈ Дин. 3% 
„  10.001 „ 25.000  „ „5% 
„  25.001 „ 50.000  „ „ 10% 
„  50.001 „ 100.000  „ „ 20% 
„ 100.001 „ 250.000  „ „ 30% 

преко 250.000 40% 
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Члан 6 
Више потраживања једне установе или једног лина код једне или 

више новчаних установа имају се за обрачун no претходнои члану сма- 
трати као једно лотраживање. 

Члан 7 

Ha потраживања установа социјалног старања и на 110тражииан.а 
новчаних установа имају се сходно применити прописи члана 5 овог 
Закона. 

Члан 8 

Све извршене одбитке у корисг „Фонда за обнову земље и ncnioh 
пострадали.м крајевнма" имају новчаие установе положити Министар- 
ству финапсија са тисковима власни^ка погражнвања и извршених одби- 
така. 

Члан 9 

Произвођачка предузсНа која раде за војнс и важпе тривредне 
сврхе, задружне организације, прииудна лрофесионална удружења и 
полигичке оргаиизацпје (паиедени тшд A) члапа 3 овог Закона) и уста- 
нове наведене у члану 5 овог Закона могу no извршеним одбнтцима 
неограничепо располагатн сиојим потраживањем. 

Остала предузећа, устатове и приватна лиаа могу раслолагати сво- 
јим лотражпнан.см no извјмпспим одбигцима, a na пачпп који nponmnc 
Мшшсгар i|)n'naiicnja. 

Члаи 10 

Нрописи onoi' Закопа nehc сс примеп.пиатп na IKH ражткт.а лржа:!- 
них надлештава, која својим потраживакем могу пеограпичепо pacno- 
лагати. 

III. Остале одрсдбс 

Члан 11 
Држаене обавезе кој^ су пастале upe сгупап.а na спагу Закопа o 

курсевпма за повлачење окупацпских поичапипа n o рсгулисап.у оба- 
веза имају се, у погледу одбитка .т „'l'onji за обпоиу зсмл.е и помоћ 
пострадалим 'крајсвима" изједпачигп са потирлама ивдатим приликом 
повлачс11,а n замемс (жулациских повчапипа у смислу члапа 4 mior 
Закона срим, да се од тих обавеза имају у корист „Фонда за обнову 
земље и памоћ поотрадалим крајевима" извршити следећи одбшцп: 

1) ло рачупшма лрпспелим исплатпој благајпп npc iivnan.a na 
снагу Закопа o курссвима за повлачење окушацискпх поичапипа и 0 
регулисап.у обаиеза     - no cronn члапа ii под Л), a 

2) no рачуппма npmислим luiuianioj благајпп после ступам.а na 
снагу Закона o курсевима :t;i повлачвње и замену окупаписких новча- 
nnna и o рвгулисању обавеза        no стопи из члана (> тач.   1)  под a). 

96 



Члан 12 
Прекршај прописа овога Закона казниће се као .кривични преступ. 

Члан 13 
Обавезно тумачење прописа  ouora Закона даје Министар фииан- 

Cltja сапезне владе Демократске федеративне Југославије. 

Чла« 14 
Овај Закоп сгупа na снагу кад се објави у „Службеном листу". 

Пошто сте чули текст Закона, ja бих предложио да саслушамо 
Чоиереннка Владе ДФЈ др Обрена Благојевића IKOJH ће дати кратко 
ооразложење o пот^еби доношеља овог закона. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Овлашћен сам да у 
име Мниистра фниапсија Санезне владс да.м следеће образложеље. 

Овим законо.м o исплади шолнрда иадатих na окупаииоке шоичанпице 
Ml1 треба, уствари, мпого раније него uno je то предвиђено Закотшм o 
кУрсеви.\1а за повлач^^е сжупациских новчаиица да лиисвидирамо при-^. 
знанице које су издате прнликом замјене старог новиа за суме изнад 
5000 дин. ДФЈ За то говори више разлога, али, углавпом, они се могу 
П^уписати у две врсте: прво, овај закон треба да буде доказ да nama 
"■тада жели да што прије омогући све потребне услове за снажио стру- 
Јање привредиог жгашта, a с друге сграие, жели се да се демантују овл 
0чи гласовн који се оидје и ван земље шротурају да држава тобоже 'неће 
Исп.чатитн погврде које су издате на веће суме од 5.000 дииара. Према 
10N^^-^ ми he.Mo истовремено омогућити привредним предузећима и цјело- 
Kyniioj принреди нссметан рад и дематоваћсмо сис вијести које су зло- 
чамјерно ирогурани од cipaiie испријагел.п марода да се, као urro омо 
l,en изијесган број .i.v.ui и omi he због тога бнти у губитку. Законом 
чак неће im na којн начии ове псугирде пакналити. Тим лажима насео je 
^h извјестаи број л.уди и онм he због iona бити у губитку. Законом 
Је предвц^спп ла се само iKtitjccraii доприпос у корист Фо«да за обпову 
вемље неће исплатити, који, мс^ушм, не погађа све ивносе јсдиако, a 
Чврочито не и све притежаоие признаница. Дакле, ло одбитку тог долри- 
Носа сав остатак сс сгавл.а na расиоложеп.и имаоцима потврда који са 
tHN' новцем могу слободио радитн. 

Допртшс за обнову земље једна je мјера коју, уијерени смо, нико 
Ко зрело размиим.а o ствармма, nelie кртиковати, већ he схшатити као 
He4ii() mro je би.к) потрсбно и прпвично, јср треба имати у ипду да се 
0нч који су се приликом замјене окулаииских иоичапииа лојавили на 
'"влтерима са већим сумама, да су до тог новиа дошли бавећи се разиим 
"ос.шиима v току окупациј«. Сасвим je право ла п такии људи допрн- 
!<есУ Miiim, .ta обнову ЗШЉе, првеисгввно 0«ИХ крајепа који су за ври- 
Јеме окулације знали само   ta борбу м у  roj борби претрпјели такшо 
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разарање и такве штете да се данас не могу уопште да подигну 6-ез 
помоћи осталик крајева, без помоћи цијелог народа. Ja морам овдје 
нарочито да истакнем то да ће се у погледу доприноса Фонду за обнову 
земље правити разлика између оних лица и устанава која послије про- 
тјеривања непријате1л.а ставила своја 'Средства на расположење нароч- 
ној (привреди, улага11>ем новиа на штедне и текуће рачуне код банака 
и оних који су свој новац љубоморно чували код себе, у сламарици. 
Допркнос за обнову земл,е код првих je скоро 50% од доприноса дру- 
гих. Ово je доказ више како народна власт жели да хонорнше и у 
свакој прилици да помогне организовану јавну штедњу. Ha истој лннији 
прављена je разлнка ;измгђу предузећа ^з свих привредиих грана, iKOJa :€ 
баве пронзводЈвом a токође и разлика из.међу сгмх лииа и уста- 
нова која се не сматрају шриврсдним категорнјама. Специјално повла- 
шћење уживају no ово.м закону земл.орадни11н који се баве обрадом 
земл>е1 као иокључивим замиман.ем. Такса лииа се до суме од 25.000 ди- 
нара ослобађају давања лопринаса за обнову земље. Тек преко те суме 
допринос се плаћа, што опет има своје објективне разлоге. Сматра се да 
су земљорадниии са већим нзносима од 25.000 пових динара дош.ти до 
ових сума захваљујући високнм иенама земљорадничких производа које 
су морали плаћати у току рата широки слојевн потротача, радници 
службеници (И сва сиротиња. Они који су се на тај начин обогатнли, 
сигурпо je да nehe жалити да данас одвоје известан дслић свог, у рату 
стеченог, имегка за обнавл>а11>'С газлинстава и.ихове браће у разнмм 
крајевима Југославије који су четпри годиме водилн борбу и храии.ш 
Народноослободилачку војоку и партизане. 

Из закопског предлога који je друг претседник лрочитао ви сте 
лшгли видети да je закон крата« и јасан и молим Закополпвин олбор да 
га no cKpahenoM поступку усвоји. 

Претседник: Отварам лискусију o овом законском прсдлогу. 
(У начелној дискусији учествовали су Милан Грол, лр Јурај ПЈутсј 

и Андрија Хебранг, али говори нису сачувапи.) 

Претссдник: Ilomro je na основу при.мелаба палих у начелној диску- 
сији присутап члап В.чалс друг Апдријп Хсбрппг ciamio предлог ла се 
претрес Предлога закопа o исплаш погврла имлатх na лслимичпо заме- 
њене окупациске повчапипе и претрес Предлога закопа o курсевима за 
повлачси.е окупаииских иовчаница и o регулисању обавеза иа подручју 
Боснс и Херцеговиие одложи за наредну ссдпипу, птам ipvrone да ли 
ro примају? (Мрима се). 

Опда прелазимо na чет])!)'   ичку дтв    рила, npiMjicc Flpeiiora 
закона o осниваи.у 'hmiia m оГпкту земл.с и miMoh IHHI рачмлим KjKije- 
вимж. 

Дозволиге ла прочтам onaj крагак законски npexior. (Ч и i a): 
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3 A K O H 
O ОСНИВАЊУ „ФОНДА 3A ОБНОВУ ЗЕМЉЕ И ПОМОЋ 

ПОСТРАДАЛИМ КРАЈЕВИМА" 

§1 
У циљу да ce обезбеде средства за обнову земље и помоћ краје- 

"и.ма који  су  у   рату тешко  настрадали, при Мннистарству финансија 
Делсжратске федеративне Југославије оснива ce „Фонд за обнову земље 
и помоћ пострадалим крајевима". 

§2 
Приходн фоида су: 
1) Чист приход који буде иостигнут од продаје, најма или других 

чреноса добара иабавл.ених од Админисграције Уједин.ених народа за 
Помоћ ii обнову (У11РРА), a на осиову н у гранииама споразума измсђу 
чо.менуге Адмикистрације и наше земље; 

2) Сви ириходи по Закону o одузимању panie добити стечене за 
вРеме непријатељске окупације; 

3) Одбигци у корист овог фонла no Закону o ликвидаиији потврда 
чздатих на делимично замењене окупациске поичаниие и o располагању 
потраживања na везаним рачунима; и 

4) Остали приходи жоји буду предвиђени посебиим закопимл, уреД- 
оама, илн решеи.има Министра финансија. 

§3 
Руковање са Фондом за обноиу зсмље и помоК пострадалим краје- 

вИма поиерава ce  Мииистру  финаспја Демократске  фелеративне Југо- 
славије. 

§4 
Начии руковап.а са фондом као и псхгрсбна yiiyiciBa за изиршење 

0|!('г Закона  iipoimcahe  Мииистар (himaiiciija Де.мократске  федерагинне 
•'Угославије засебним правилником. 

Onaj Закои ступа на снагу кад ce објави у „Службеном лиету". 

Молим Поверкика Владе ДФЈ др Обрена Благојевића да га обра- 
^•чожен.е уз овај законски продло:. 

Моиереиик ЕЈладс ДФЈ др Обреи ^лагојени!): Hama кмл.а долази 
Несумн.иво у ред оних које <у у ижу омог pnia iipoim; (|)aiiiii3Ma иај- 
теже 1'традале. Читаве обласги погпуио су опустошене, разорсие. Про- 
блем њиховог обпаил.ап.а изискује не само замашаи [ехмички рал neh и 
0гРо.миа финансиска средства, У низу мј€ра којима je цмљ да ce изгра- 
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ђпвање саобраћаја оживљавање привредног живота, поднзање попаље- 
них и уништених насеља н уопшге побољшање тешких животиих услова 
у -свим крајевима убрза, Министарство финансија предлаже доношвње 
Закона o осннвању Фонда за обнову земље и ломоћ пострадалим краје- 
emia. 

Оснивањем овог фонда жели се да се сви приходи намијењени за 
обнову лострадалнх крајева концентришу у једној устаиови и да се 
тако створи један снажан изиор финансиских средстава за извршен.е 
тако об^имног и значајног општеиародног задатка, као што je подизање 
и о&нова опустошених и пострадалих крајева. Фонд за обнову земље 
добиће новчаиа средства, iKao што сте чули из предлога који je овђе 
прочитан у првом реду од чистог трнхода који буде остварен од про- 
даје најма и других преноса добара иабавл^ених од УНРРА-е. Претстав- 
ници УНРРА-е и наша Влада и раније х:у се опоразумјели да приходи од 
продаје робе коју je УНРРА уступила нашој Влади треба да се иско- 
рисге за обнову у рату опустошених крајева. Уједињене нацијс тиме 
желе да помогну настојање наше Владе и огромне напоре које наша 
народна власт, уз иодршку најширих слој«8а нашег 'народа, улаже у 
обкову и за уклањан.е ове пустошипкоју je пепријагељ, харајући нашо.м 
земљом, оставио после трогодишн.е окупаиије. Фонду за обнову биће 
уступл.ена и сва ратна лобит свмх опих који су за нријеме тепже Нарол- 
иоослободилачке борбс сарађивали са непријатељем и користили оку- 
пацију и страдање иарода за своје лично богаћеи.с. Исто тако, и сви 
приходи no Закону o одузимаи.у ратие добити уложиће се у Фонд за 
обнову зс.мље и noMoh пострадалим крајевпма. Најзад, фолд he доби- 
јати средагва од Савсзне владе, a исто тако н>ему ће шрипадати и сви 
други приходи које he АВНОЈ и Савезна влада убудућс намјењивати 
обнови земље. Ha примјер, предииђа се да чак и новчане казпе за дјела 
шпекулације и саботаже такође улаз« у овај фонд. Ha овај иачин Фопд 
за обнону зе.мљекојим he, према предлогу располагати Министар фииаи- 
сија Д'1'.l, imalu' nivui брзо замапша повчана средства која he сс моћи 
ставити na расположеи.е обнови опустошених <села и градова и привред- 
ном подизан.у свих ратом iyiia:ial;t'imx Ј<раЈ1'иа. .' 

MO.IHM Законодавни олбор да закон прихиат опако како je пред- 
ложен. 

Претседник: Огварам дискусију у начслу. 
(^' дисусији су учеспкжали Анлрија Хсбранг, др Јурај Шугеј, 

Mniaii l'pcvi и лр 06|H'ii Irnarojemih, a.m lonopii иису сачупаии.) 

Претседник: llomro je дискусија у начелу заиртеиа, ирелазимо на 
претрес у појединостима. Читаћу члан по члаи. (Чита): 
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3 A K O H 
O ОСНИВАЊУ „ФОНДА 3A ОБНОВУ ЗЕМЉЕ И ПОМОЋ 

ПОСТРАДАЛИМ КРАЈЕВИМА" 

§1 
У циљу да ce обезбеде средства за обнову земље и помоћ крајевим i 

који су у рату тешко настрадали, при Министарству финансија Демо- 
кратске федсратшше Југославије оснива ce „Фонд sa обнову земље и 
помоћ по-страдалим крајеиима". 

Претседник: Предлажем да ce уместо параграфа ставе чланови, a 
Друго да ce у наслову избришу знаци навода. (Прима ce). 

Има ли каквих лримедаба на члан 1? (Нема). Прелазимо на члан 
2. (Чита): 

Члан 2 
Приходи фонда су: 
1) Чист приход који буде постигнут од продаје, најма или других 

"реноса добара набавл.ених од Администраиије Уједињеиих народа за 
полшћ и обнову (yilF,PA), a иа основу и у гранииама споразума између 
поменуте Администрације и наше земље; 

2) Свн приходи no Закону o одузммаљу ратпе добити стечене за 
^ремс непЈшјатељске окупације; 

3) Одбитци у корист овог Фонда no 3aiKOHy o ликвидаиији потврда 
издатих «3 делнмнчно замеп-ене окуиациске 1:овчажше и o располагаи.у 
"»граживања na везаним рачунима; и 

4) Остали приходи који булу предвиђени поссбним законима, уред- 
"ама, или решењима Министра финансија. 

У тач. 3) OBOI- члана греба.чо би pehu како за^он гласи: „и o распо- 
• ■агању са пот.раживањима на везаним рачунима"; a „одбитци" свуда 
"стшсати како трсба: „одбицн". 

Министар индустрије Андрија Хебранг: Тачку 4) треба престилизи- 
Рати, јер у овај фоид псНемо уложпш само приходе којс буде одре- 
'Жвао Министар финашсија него све приходе којн су на законнма n 
Уредбама масповани, a таква рјешен.а могу допијети и други органи осим 
"ипшстар фннансија, као што су, na примјер, кавне no пропнсима o за- 
"nifn, цЈу,ма или 1;1 ц|)у|Ч. цјкч-^упе n прскршајс и крпвппе no разппм 
"i'iniiM закопима. 

Повереник Владс ДФЈ др Обрен Благојсвић: Мислим да би ову при- 
^ј^дбу требало прпхватити и тачку 4) престилизовати овако: „Осталп 
"Риходи који буду предви^ени посебиим вамонима, урсдбама или рјс- 
11Јеч>има осповаппм n.i .(акопима n урслбама". 

Претсодник: Али гаква pemen.a ne могу допосити било који opraim. 
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Потпретседник Владе ДФЈ Милан Грол: Не може ваљда и сваки 
ћата у општнни или одбору доносити решење o казнама у корист овог 
фонда. To треба спречити, ииаче ће то ићи у бесконачност. 

Претседник: Зато ja предлажем да .će овде каже: „или министарским 
решењима основаншг на закони.ма н уредбама". 

Мин»стар индустрије ДФЈ Андрија Хебранг: Ja сам са тим сугласан. 

Претседник: Према томе члан 2 усвојен je ca оиим из.менама н допу- 
на.ма. Изволите чути члан 3. (Ч и т a): 

Члан 3 
Руковање са фондом за обнову земље и помоћ пострадалим краје- 

вима поверава се Мниистру фипансија демократскс федерап^вие Југо- 
славије. 

Мене ова фор.мулација ne задовољава. 
Министар индустрије ДФЈ Андрија Хебранг: Ни мене. Не може се 

овај фонд noBJepifin са.мо Министру фипаЈгсија већ се средства фонда 
морају  грошити у сугласности са Привредним саијетом. 

Потпретседник Владе ДФЈ Милан Грол: Ja ■мислим да je најправил- 
није и да 6и Кквако важно.м пнституиијом требало да управља сам Мкни- 
отарски саве1, јер he Влада нодити политику прнвредне обнове земље. 

Претседник: Постављена су два предлога. По првом овим фоидом 
требало би да управља Мипистар фииашсија у ^агласности са Мривред- 
ни.м саветом, a no другом мишљењу Министарск-ц савет на предлог Hpii- 
вредног савета. 

Јосип Рус: Ja бих io рекао овако: „Издачке из фонда одобрава MII- 
нисгароки савет ДФЈ no предлозима Привредног савета". 

Претседник: Мислим да je бол.е реНи: „Средствима фоида pacno- 
лаже Министарскп савет ДФЈ na предлог Привредиот савета". 

Министар индустрије ДФЈ  Андрија Хебранг: Ja  мислмм да  je   io 
добра стнлизација. 

Претседник:  Према томе,  прихпаћен je  предлог  господша  Грола. 
Ирелазимо на члан 4. (Ч ит a): 

Члан 4 
Начии руковап.а са фондом као и noipe6na упугства за изпрц1сн.с 

osora Закона лрописаће Мнтктар финансија Демократоке федеративке 
Југославије ваеебним правилником. 

Оваква стилизаиија ne одговара nmiie iiainoj законодавној термино- 
логији a и новој одредби члана 3. Зато предлажем да овај члап гласи: 
„Правилнкк o руковању фондом прописаће савевни Ммтктар финан- 
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сија", — j ep je он надлежан за организације свих наведених фондова 
Владе. (Прима се). 

Последњи члан гласи (ч и r a): 

Члан 5 
Ouaj  Закон ступа на снагу кад се објавн у „Службеном листу". 

Овде треба додати још ш крају „Демокра1ч;ке федерагивне Југо- 
славије". 

Ha овај начин завршили смо претрес законског предлога и у поје- 
Диностима. 

При.ма лн се Предлог закона o Фопду за обнову земље са изменама 
и Зопунама које су учињене?  (При.ма). 

Прелазимо na npitv тачку дневног 'реда, на ирегрес Предлша закона 
0 конфискацијп и извршењу конфиокације. 

(У дискуснји су учествоиали Моша Пијаде, др Јурај Шутеј, Јосшп 
Pvc и Милан Грол, али говори нису сачувани.) 

Претседник: Пошто су на чланопе o којима смо дискутовали став- 
•"»ене такве 'пржиедбе o којнма треба да се размисли и да će предложе 
Нове формулације, предлажем да прстрес овог предлога наставимо на 
Идућој седници, a да сада 'пређемо на другу тзчку дневног реда:.гтре- 
тРес Предлога закона o грађанској мобилизаиији рударског и топиоии- 
чарског (кобља. 

Предлагач овог закона je Мттстар рударсгва ДФЈ друг Ване Ан- 
^Рејел. Уз овај законски предлог прииили 'Смо и писмени захтеи ГТов. бр. 
-4 да се овај законски предлог сматра као хитаи. Текст законског лре- 
Д;1ога гласи (ч и та): 

Ha предлог Министарског савета, a на основу 4 члаиа Одлуке o Вр- 
Ховном законодаином и изврпгиом иаролшом претсталиичком телу Југо- 
славцје, као привременом органу врховне народие власти у Југославији 
За време народиоослободилачког para, Претседииипво антифашистичког 
Ве^а народиог ослобођења Југославије, доиоси СЈедећи 

3 A K O H 
0   ГРАЂАНСКОЈ  МОШЛШЛЦИЈИ   PVJUJ^CKOI"  И 

TOI! 140111-1ЧЛРСКОГ ОСОБЉЛ 

Члан 1. 
1) Cuc рударско и топионичарско 1Кобл.е, без обзира да ли се иа- 

лази у државној нли ириватиој служби, лодлеже грађанској мобилиза- 
"'IJH ц стаил.а  сс na  расположеме Савезном Мипнстарсту  рударстаа. 

2) Под рудароким и топионича^ким особл.ем подразумевају се 
()С1|м лнца коja сс na дан ciyiian>a на спагу овог Закона налазе у служби 
РУАарских и тииопичких ирсдузећа, још и ona липа, која су раиије 
Р*ДИЛа у рударсшу плп топпоппчарсшу n стекла овпм радом пеку струч- 
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ну спреми, na и она, која су завршила било KOJV рударску или топиони- 
чарску школу у земљи или иностранству. 

Члан 2. 
Мобилизацију у смислу Јтролиса чл. 1 проводи Савезно Министар- 

ство унутрашњих послова преко земаљсмих власти и народних одбора, 
a у опоразуму са Са1везним Мииистарством рударства. 

Члан 3. 
1) Рудароко и топио-ничарско особље, које je мобнлисано у смп- 

слу прописа чл. 1 и које je no мишљењу Савезног Министарства рудар- 
ства неопходао потребно за рад у руднипима и топионипама, ослобођсно 
je од војних дужности. 

2) Рударско и топионичарско особље које се палази на војној 
дужности и пришада било Kojmi војним једииицама Југословенске 
Армије, a које je no мишљењу Савезног Министарстна рударства неол- 
ходно шотребно за рад у рудницима и топионинама, ослободиће се од 
војне дужности no улутствима Мшнистарства народне одбране и подлеже 
грађанској мобилизацији у смислу прописа чл. 1 

3) Прописи иредњег става употребит ће се и на лииа која су у 
току народноослободилачкот рата добровољно ступила у војну службу. 

Члан 4. 
1) Савеани Министар рударстоа се овлашћује да може no eno- 

разуму ca надлежним министарсгиима земаљских илада лривремеио за 
одређени рок рударском и тошиопичароко.м особл.у одредити службеио 
иесто у држаипим или приватлим рударситм или топиопичким прсду- 
зећнма, где год то у ингересу обнове земље захтсвају потребе службс, 
a водећи рачуна o добу, здрапствепом стању и обитељсшм приликама 
особља. 

2) За регулисаи.е питања из службепог и радпог односа рударскос 
и топиопичарског особл^, премеипеиог na основу прдп.ег стаиа, издаћо 
савевпи Мипистар 11ударства, у споразуму са Мипистром сопијалне по- 
литике, пот1)сбпс прописе и упутства водиНи рачупа o стечеиим правима 
особља из досадањег службеног или радиог одиоса. 

3) Осо|бл.е жепоког пола може се одрелити na службспо место .caMO 
у блнзпни места становања. 

Члан 5. 
Onaj Закон ciупа na снагу дапом објаве. 

Пре нвго шгО 111)с1/)емо на претрес има реч друг Bano Аидрејев, Mn- 
пиотар рудаperua. 

Министар рударства ДФЈ bane АвдреЈев: Другови, Закоп o грађан- 
cwoj мобилизапији рударског n топномичарског особља ми смо предлО" 
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жили з<>ог тога што сматрамо да ће нам он омогућити да решимо нека 
пеома важна питања која без њега нисмо могли решити, a то ј«1, на 
првом месту, питање радне снаге, јер без ње не можемо обезбедити 
довољну продукиију. 

Грађанска мобилизација на подручју рударства и топионичарства 
je, no нашем схватању, неолходна и хитна, јер у рудароким и толнони- 
чарским предузећима радииии све више изостају са посла, a много je 
кналификованих радника и рудара још у редовима Југословеиске армнјс. 
Природио je да због великог иањка у радној снази све више олада 
рударска производња. Због гога, ако ово питаље не1 бисмо решили . 
одмах, тј. у прави час, могу произићи врло неповољне последице у свим 
гранама привреде, a у току зиме може настулити таква несташица у 
угљу да нећемо моћн снабдети ни социјални сектор, a то би довело сн- 
гуршо до тешке ■ситуације. Зато ja мислим да би овај закон требало 
Донети што пре. 

Претседник: Mu смо примили и пнсмене примелбе лруга Фрола na 
onaj закон, које гласе (чита): 

Начелних примедаба «е би бнло. 
У лојелиностима предлажу се слиједеће измјене и допуне: 
У члану 2: мобилизацију проводн Министарство рударства Савезнс 

владе преко Миинстарства рударства федералних једпиииа и унутарн.их 
отсјека народних одбора. 

У члаиу 5: овај Закоп ступа на снагу кад се објави у „Службепом 
■писту". 

У закон би требало уврстити пропис, да су мобилизацијн подирг- 
нУте особе само до извјесне годнне старости нли прописати начин како 
"е се оцијепити фнзнчка способност мобилисаиих лииа. 

To су лримедбе друга Фрола. 
Порад тога, шомоНпик Министра за Конституанту друг проф. др 

'Ован Ђорђснић накпално ме обавестио да друг Кардељ сматра да би 
0|,ај заиоонски предлог трсбало скинути са дневиог реда да би се цело 
пигац.е join боље лроучило, a п сматра се да није im политички поголио 
^oifocHni један закои o мобилимнијн радпика. 

Министар индустрије ДФЈ Лндрија Хсбраш: 11a ми .с.мо већ дони- 
■ј^ли  неколико  замана  <>  грађаиокој   иобилизаиији  стручиог особл.а. 

'[''•Ma ii)\ic, niii|r v naMi'.iv мг можс DIIIII инкакиих 1амјорки, али а«0 npvi 
^врдељ сматра i.i пио mn.m.r ipcHa joni проучиги, ja сс слажем да се 
"итање одложи. 

Само je факат да посгојп велика флуисгуапија ралника n да нмамо 
Фло много псоправданих изостанака са посла и то баш код радпика и да 

''T(,in олада продукција. Mu i v морамо нешто учинити ла се уисдс 
HHiue дисциплине. 
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Министар рударства Бане Андрејев: Ми смо ово питање проучавали, 
али ако je тако, онда пристајем да се ово питање још једнол! размотри. 
Ja нпак мислт! да je закон потребан. 

Претседник: Пре.ма томе, сагласни смо да се овај законски предлог 
повуче ради поновног проучавања. 

Пошто смо исирпели дневни ред данашње седннце, седнииу можемо 
закључитн. 

(Седннца je закључена у 19 часова). 

106 



11 SEDNICA 
(6 juna 1945) 

Početak u 16,30 časova. 

Pratsedavao PretsednrJk Zakonodavnog o<ilx>ra Pretsedništva 
AVNOJ-a ЛШа Pijade. 

Prisutni; Josip Rus, Mart<o Vujačić, Mile Perunič'ć, Petar Stam- 
Mić, Jakob Avšič. 

Potprctsednik Vlade DFJ Milan СЗго!, Ministar finansija Srcten 
Zujović, Ministar za Srbiju Jaša Prodanović, Ministar za Hrvatsku 
г Pavle GregoHć, Ministar narodnog zdravlja dr Zlatan Sremec, Mi- 

rilstar šumarstva Sulejnian Filipović; 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagoj-ević, .pomoćnik Ministra 

'ja. finans 

Pretsednik: Otvaram jedanaestu se<lnicu Zakono<lavnog odbora 
6a sledoćim dnevnim rodom: 

1) pretres Predloga zakona o isplati1 potvrda izdaHh na deJinučno 
aineiij0IK, okupaciske novčanice i o raspolaganju potraživanjima na 

Uzanim računinia; 
-) pretres Predloga zakona o kursevima za povlačenje okupac'- 

sk-M novčanica  i o regulis-anju obaveza na području Bosne i Herce- 
govine; 
,      3) pretres Predloga zakona <> konfiskaciji imovine i o izvršenju 
0l"iskaeije u pojedinostima. 

/A. 
ч' l"4'l;iska na dnevni red piočitaću zapisniik ])rošle sc<lniee. 

sni    ZaP"sll'1< sanice <к1 4 juna). Ima li primedaba na pročitani zapi- 
nik!' (Nema). Zapisnik se overava. 

dloer     €^ava"1 cla Jc llaScin f)<-llx>111 <lostavljen na razmatranje Pre- 
Vod'(Za'<<>lla 0 s'av'JanJu vi^h mcdicinskili škola  [хн! nadzor  i ruko- 
„.,  ,  '<>  Ministarstva   nar<xlnog  zdravJja.  Ovaj  ćemo predlog  stavit; 

Onevni red ј<ч1пе. od narednib sednica. 
Pot • i '•l/'''"1" "'' ^ll0VI1' ,ч>(,• lia '1>г<^г«> Pretiloga zakona o isplati 
51у|,Г n ',Z(';itiili na delimično zamenjene okupaciske novčanice i o ra- 
sta aj?ailJu potraživanjima na vezanim računima koji j<v iKKlneo mini- 
Star drug Zujovie 
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(U diskusiji o ovom zakonskom predlogu učestvovaii su Milan 
Grol, Sreten Žujovic, Mile Peruničić, Marko Vujačić, Jakob AvJič, Jaša 
Prodanović, SuJejman Filiipović, Moša Pijade, ipoverenik Vlade DF.' 
dr Obren Blagojević, al' govori nisu sačuvani.) 

Pretsednik: Mislim da možemo pristupiti ipretresu u ipojedinostima. 
Pošto je diskusija u načelu, kako vidimo, završena, predlažem da dlsku- 
tujemo član po član. (Prima se). Izvolite čuti naslov, glavu I i član 1- 
(C'ita): 

ZAKON 
O ISPLATI POTVRDA  IZDATIH  NA  DELIMICMO  ZAMENJliNE OKUPACISKB 

NOVCAN'ICE I O RASPOLAGANJU POTRAŽIVANJIMA  NA VEZANIM 
RAČUNIMA 

J. Isplata potvrda izdatih na delimično zamenjene okupaciske novčanice 

Član 1 
Potvrdo izdate na osnovu člana 4 Zakona o kursevima za povla- 

čenje okuipaciskib novčanica i o regulisanju obaveza od б aprila 
1945 god. (Službeni list br. 23 od 19 aprila 1945) imaju se počev od 
15 maja 1945 predavati od strane njihovih imalaca, u svrhu naplate, 
Narodnoj banci. Državnoj hipotekarnoj banci ili Poštanskoj štedionici, 
odnosno njihovim filijalama. 

Ministar finianslja DFJ Sreten Žujovic: Molim da se rok od 15 
maja, koji je već istekao, zameni sa 15 juni, tj. mesec dana docnije 
nego što smo planirali. 

Pretsednik: Možda bismo mogli da počnemo sa 10 junom . . . 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojcvić: No može se stići &a 

tehničkim pripremama za ovaj iposao i zato molim da se prihvati' pre- 
dlog druga ministra tako da se .počne sa predajom potvrda od 15 juna. 

Pretsednik: Dobro. Prima li se predlog da se sa predajom potvrda 
počne 15 juna? (Prima). Ja imam još dve primedbe. U naslovu treba 
ubaciti predlog »sa« « reći »o raspolaganju sa potraživanjima na veza- 
nim računima«, a u članu 1 mora se reći l«> će prodavati ove potvrde, 
jer se one same ne mogu predavati. Prema tome, član 1 treba poč* ti 
ovako: »Imaoci |x>lvrdn izdatih na osnovu čl. 4 . . .« :td., pošto mi se 

čini da je to bolje i određenije. 
Ministar finansija DFJ Sreten Žujovic: Prima so <>v<> polKvljšanj'- 

teksta. Ciča je poznati stilista. 

Pretsednik: Prelazimo na član 2. (Čita): 

Član 2 
Novčara zavod' navedeni u prethodnom članu imaju p> ргјсшч 

potvrda  obračunavati  ukupno iznose okiipaciskih  novčanica   na   ko}0 
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Potvrde glase, po kursevima iz č'.ana 3 Zakona o kursevkna za povla- 
čenje okupaciskih novčanica i o regufeanju obaveza, i od tako obra- 
čunate vrednosti izvršiti sledeče odbitke: 

1) iznos DFJ dinara koji je več isplaćen prilikom izdavanja 
Potvrda; 

2) iznos DFJ dinara koji je imaocima potvrda isplačen na ime 
akontacije od strane Narodne banke. Državne hipotekarne-banke ili 
Poštansko štedionice, shodno rcšenju Ministra finansija br. 450 od 
^ aprila 1945 (»Služben- list«, br. 24 od 21 aprila 1945); i 

3) odgovarajući iznos u korist »Fonda za obnovu zemlje i pomoč 
postradalim krajevuna«, koji se ima obračunat: na vrednost potvrde 
smanjenu za iznos isplaćen po tač. 1) ovog člana, ; to ipo slcdečoj tabeli: 

A) Za potvrde čiji su imaoci proizvođačka preduzeća koja rade 
za vojno i važne privredne svrhe, zadružne organizacije, profesionalna 
Udruženja i masovne narodne organizacije: 

Na vrednost do 5.000 DFJ Din. 5% 
od      5.001 do 10.000 .. 7% 

„ „     10.001 25.000 м 10% 
„ „     25.001 50.000 j, 15% 
„ „     50.001 „ 100.000 ,, 20% 

„   100.001 250.000 и 25% 
Ц preko 250.000 M 30% 

B) Za [>ot V •do čij: su imaoci sva ostala preduzeća i ustanove: 
N; i vrednosl do 5.000 DFJ Din 7",; 
,, od      5.001 <!<> 10.000 10% 
,, „     10.001 „ 25.000 15",; 
.. „     25.001 . 50.000 20 % 

„    50.001 ,, 100.000 30% 
„ „   100.001 „ 250.000 io",; 
.. preko 250.000 50% 

V) Za ]K>tv rdo čiji su im.Kn-i privatna lica 
N i vrednost do 5.000 DFJ Din . 10% 

t, <xl      5.001 do 10.000 »i 20",, 
,( „      10.001 »» 25.000 ,, 30% 
.. „     25.001 „ 50.000 ,, 40% 
,, „     50.001 „ 100.000 n 50% 
. „   100.001 ,, 250.000 n 00% 
h preko 250,000 

fi 70",, 

9^ ^a potvrdo čiji su knaoci zemljoradnici koji se bave obradom 
,0П11[е kao isključivim zanimanjem imaju se izvršUi odbitci na vrednost 
0 -5.(KH) Dl J dinara !x> tabeli Л), a na vrednost preko toga iznosa 

'^ tabeli B). 
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MinJstaj- finansija DFJ Sreten Žujović: Prodlažem da se u tački 3) 
pod A) umesto ovog teksta kaže samo: »Za potvrde čiji su imaoci pro- 
izvođačka produzeca koja rade«. To bi bolje odgovaralo zbog toga što 
nam je ovde najvažnije da privrednim prcduzećima u poslovanju ne 
pravimo smetnje, ali da ipak daju svoj obol Fondu za obnovu zemlje. 
U istoj tački pod B) treba dodati na kraju reči: »ukolfko nisu izuzet1 

članom 4 ovog zakona«, a mi moramo da izuzmemo iz ovih davanja 
za fond pored ustanova socijalnog staranja i zadružne, srndikahve : 

masovne narodne organizacije, pošto imovina svih ovih organizacija 
nije tako velika. Zato se, uostalom, :■ ovde, u načelnoj diskusiji plediralo. 

Pretsednik: Pod V), 'posle ovih izmena, ja bih umesto dosadašnjeg 
teksta rekao samo »га sve ostale potvrde«. 

Ministar finlamsija DFJ Sreten Žujović: U redu, ali da ispadne »sve«. 

Pretsednik: Može. Sada dolazimo na tačku G) o kojoj je ovde naj- 
više bilo reči. Ja sam za to da se radnim seljacima, svima koji se ze- 
mljoradnjom bave kao isključivim zanimanjem, dade povlašćenie kao 
i privrednim preduzećima. 

Marko Vujačić: Ovako ne može ostati. Mislim da nije ni pravo, 
jer treba imati u vidu ko nas je izdržavao u toku rata i da je naša po- 
ljoprivreda mnogo lupropaščena. Ja tražim ovde, a mislim da to i dru- 
govi politički rukovodioci uviđaju, da bi se ukoliko hi se ostalo pri pre- 
dlogu vrlo mnogo politički pogrešilo. 

Mile Pemničić: Mora se priznati da je bilo i seljaka koji su kor1- 
stili rat i oskudicu i došli do većih suma okupaciskih novčanica. Ali 
to su uglavnom seljaci špekulanti, naročito oko većih gradova. Ali po 
njima ne bi trebalo odmeravati četom našom seljaštvu odb'tke za Fond 
za obnovu zemlje, jer oni čine iiiesraznicnio mali, upravo neznatan pro- 
cenat. Meni se čini da ne možemo ni politički pravdali da seljaci daju 
u Fond za obnovu zemlje kad su, ustvari, sredstva toga fonda name- 
njena baš podizanju sela, naravno pored saobraćaja, industrijo itd. 
Ovde se na tome insistiralo i ja vidim da je drug /lujović sklon da 
otstupi od svog predloga i da zemljoradnici, oni koji se poljoprivredom 
.isključivo bave, bez obzira na iznose , mogu potvrde zamenit; pO 
tarifi A). 

Ministar za Srbiju Jasa Prodanović: Ja mislim da hi to lulo pravo 
Ministar finansija DFJ Sreten Žujović: Na ovakvoj stilizaciji pre- 

dloga tačke G) naročito je instistirao drug Hcbrang, Ml smo u M ni 
starstvu finansija i ja lično, razmatrajući ovo pitanje, predlagah da ^" 
samo za velike iznose primeni tabela B). Ovde možemo o ovom iznosu 
odhičiti, ali se mora odrediti izvesna granica /a povlašćenje 

Marko Vujlačić: Ja ponovo molim da se ne određuje nikakva gra- 
nica, već da se svi iznosi seljacima zamene po tarifi A). 

110 



Pretsednik: Ako rezimiramo diskusiju, dolazimo do toga da su 
postavljena dva predloga: prvi, da se seljacima izvrše odbici pri za- 
meni bonova po tabeli A) bez ikakvih ograničenja, i, drugi, da se to 
ograniči. 

Ministar šumarstva DFJ Sulejman Filipović: Ja bih bio za to da se 
usvoji prva formulacija. 

Ministar narodnog zdravlja DFJ dr Zlatan Sremec: I ja sam za to. 

Ministar za  Hrvatsku dr Pavle Gregoric: Ja sam  za to da se 
nekako ova dva prijedloga pomire i da se nade jedno srednje rješenje. 
Uvažavam razlog da seljacima treba dati povlašćenje. 

Ministar finansija DFJ Sreten Žujović: I mi smo za k>, ali treba 
odrediti ipak izvestan plafon. Ako plafon odredimo onda ćemo zaštitit* 
stvarno seljake, jer samo kulaci i špekulanti; imaju da zamene vel kc 
sume. 

Pretsednik: Onda da slavim na glasanje prvi predlog koji bi 
glasio: 

G) Za potvrde čiji su imaoci zemljoradnici koji se bave obradom 
zemlje kao isključivim zanimanjem imaju se izvršiti odbici po tabeli A). 
(Prima se). 

Ministar finansija DFJ Sreten Žujović: Ja stavljani rezervu па 
ovu odluku Zakonodavnog odbora i mislim da je najbolje da o tome 
donesemo definitivnu odluku u Pretsedništvu AVNOJ-a. 

Pretsednik: Dobro. Prima li se? (Prima). Sada možemo preći na 
član 3.  (C' ta): 

Član 3 
Ostatak po potvrdama koji će se dobiti kada se od njihove nomi- 

nalne vrednosti Izvrše odbici iz tač. 1), 2) i 3) prethodnog člana staviće 
na raspoloženje Narodna banka. Državna hipotekama banka i Poštan- 
ska štedionica i t<>: 

a) imaocima potvrda navedenim pod Л) prethodnog člana odmah 
11 celosti, 

1>) imaocima potvrda navedenim pod И), V) i (i) prethodnog člana 
~~" na vezanom »Računu potvrda na okupaciske novčank-c« s lim da 
^in-star finansija propiše iznose koji se sa ovog računa mogu mesečno 
Mižali. 

Isplaćeno odnosno odobrene iznose po prethodnom stavu kao i 
'Znoso koji su imaocima ]>otvnla isplaćeni na ime akontacije (tač. 2 
Prethodnog člana) stavljaćo navedeni novčani zavodi na teret Mini- 
s'arstva f'nansija savezne vlade Demokratske federativne Jugoslavije. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažem da se tačka 
^' h) potpuno izostavi. 
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Prebsednik: Ja pmllažom da se prvi stav .prtstiJizuje i veže sa 
tačkom a) koja više kao takva ne može da ostane, jer je tačka b) izbri- 
sana po predlogu poverenika Vlade. Prema tome, predlažem da prvi 
stav člana 3 glasi: »Narodna baoka. Državna liipotekarna banka i Po- 
štanska štedionica isplatite odmah ostatak po potvrdama koje će se 
dobiti kad se od njihove nominaJne vrednosti izvrše odbici iz tačke 1), 
2) i 3) prethodnog člana. 

Kao što vidite i/.vršili smo samo prestilizovanje. 

Ministar fmansija DFJ Sreten Žujović: Sada će član 3 imati dva 
stava. U drugom stavu, u početku, umesto »isplaćene odnosno odobreno 
iznose treba samo staviti »isplaćene iznose«. 

Pretscdnik: Ima li još kakvih primedaba? (Nema). 
Prelazimo na član 4.   (Čita): 

Član 4 
Odbici iz tačke 3) člana 3 neće se vršiti po potvrdama č'ji' su 

imaoci ustanovo socijalnog staranja. 
Ovi odbici noće se vršiti iv po .potvrdama čiji su imaoci novčano 

ustanove. Doprinos ovih ustanova »Fondu za obnovu zemlje i pomoć 
postradalim krajevima« biće odrođen posebnim zakonom. 

Ustanove socijalnog staranja i novčane ustanovo mogu svojim 
potraživanjem po likvidiranim potvrdama neograničeno raspolagati. 

Ministar ilnansija DFJ Sreten Žujović: U smislu mog predloga 
za i/.monu tačko a) u elanu 2 koji je usvojen, predlažem da so u prvom 
stavu ovog člana na kraju, posle tačke stavi zapeta i nabroje one orga- 
nizacije koje ćemo ostobodHi plaćanja doprinosa za Fond za obnovu 
zemlje, a to su zadružno organizacijo, radnićko-namošloni^ke sindi- 
kalne organizacijo i masovno narodne organizacijo. Ovakvom dopu- 
nom člana 4 postaju izlišni stav 2 i 3 ovog člana. 

Pretscdnik: Mi moramo rešiti pitanje banaka i njihovog doprinosa 
Fondu za obnovu zemljo. Po mom shvatanjii najbolje je da so to 
odredi proma bilansu. Svaka banka treba da da doprinos na sopstvena 
novčana sredstva, jer ćemo tako pravedno opteretiti bankare a MitUUi 
ulagače. 

Potpretsednik Vlade DFJ Milan Groi: To je pitanje u načelnoj 
diskusiji dotaknuto. Prirodno je da banke no treba izuzunati, л\\ SS 
mora voditi računa i o lome da u potpunosti ol>ezl)odimo sve uloge 
sve štedišc. 

Ministar fmansija DFJ Sreten Žujović: To je pitanji- sigurno 
vredno pažnje. Ja sam saglasan sa predlogom druga Moie, samo Ireba 
naći najpodesniju formulaciju ... 
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Pretsednik: Ja imam konkretan predlog. Po meni ovo b" pitanje 
trebalo rešUi novim članom 5 koji bi otprilike glasio ovako   (č i t a): 

Član 5 
Za novčane zavode  doprinos  Fondu za obnovu   zemlje i pomoć 

postradalim krajevima odrediće se saglasno tač. 3) A) i B) člana 2) 
ovog zakona na uj'hova vlastita novčana sredstva prema bilansu. 

Ministar finansija Sreten Žujović: Ja se sa ovom formulacijom 
slažem, s Um da se dod'a da plaćaju prema utvrđenom blJansu, tj. prema 
bilansu koji nadležni organi utvrde, jer bi u protivnom mogilo da se 
tumači da banke same sastave bilans, tj. da priikriju izvesne stvari. 
A bankama mi pregledamo bilanse. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: 1 ja se slažem sa ovom 
stiKzac'jom, ali bih predložio da se ova odredba unese u zakon ne kao 
član 5 nego u odeljak »Ostale odiredbe«, a da se ovde kao član 5 stavi 
ono o čemu se govori u ovom oddjku, tj. o isplati potvrda. 

Pretsednik: Molim da čujemo kako to izgleda. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Ja bih predložio sle- 

deče  (čita): 
Član 5 

Potvrde čiji su imaoci nov.čane ustanove isplatiće se odmah u ce- 
'osti, s tim da se doprinos ov'h ustanova Fondu za obnovu zemlje i 
pomoć postradalim krajevima utvrdi prema članu. . . (koji bude po 
redu) ovog zakona. 

U odeljku »Ostale odredbe« mi ćemo uneti predlog za član 5 druga 
Moša Pijadc i na laj način ćemo i tehiučk1 poboljšati zakon. 

Ministar finansija DFJ Sreten Žujović: Primam ovaj predlog. 

Pretsednik: Ima b ko protiv ? (Nema). Onda je u redu. Prela- 
zimo па član 5 predloga koji sada postaje član (i, a kojim počinje 
Bflava 11. Molim da saslušate član (i.  (C ' t a); 

П Raspolaganje vezanim potraživanjem kod novčanih ustaluova 

član 5 
Od sv'h potraživanja po bilo kom osnovu kod novčanih ustanova, 

'^o na pr.: po osnovu žiro, tekućih i drugih računa > uloga na Štednju, 
";i talUl posle KS aprila 1941 godine, a koja su obračunata u dinar de- 
niokratske federativne Jugoslavije j*. članu S Zakona o povlačenju ; 

kameni okupaciskih novčanica i po članovima 3 ; 9 Zakona o kurse- 
v'lll;i za povlaCenje okupaeiskih novčanica i regulisanju obaveza, 
iniaju sr izvršili odbitci prema propisima tač. 1) i 3) člana 3 ovog Za- 
■^а s lim, da se iznos u korist »Fonda za obnovu zemlje i ропкч- 
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postradalim krajevima« ima obračunati na potraživanje po stanju od 
19 apr'la 1945 god., smanjeno za iznos isplaćen po članu 9 Zakona o 
kursevima za povilačenje okupaciskih novčanica i o regulisanju oba- 
veza, i to po sledećoj tabeli: 

1) Kod potraživanja ipo žiro, tekućun i drugim računima, izuzev 
ux>ga na štednju po štednim knjižicama: 

a) proizvođačkih preduzeća koja rade za vojne i važne privredne 
svrhe, zadružnih organizacija, prinudnih, profesionalnih udruženja i 
poliiWk:m organizacijama: 

do 5.000 DFJ Din. 3% 
od 5.001 do   10.000 „ „ o% 
„ 10.001 „ 25.000 „ „7% 
„ 25.001 „ 50.000 „ „ 10 ^ 
„ 50.001 „ 100.000 „ „ Vi% 
„ 100.001 „ 250.000 „ „ 16Jg 

preko 250.000 „ „ 20",, 

b) svih ostalih preduzeća, ustanova i privatnih lica: 
do                          5.000 DFJ Din. 5°,; 
od 5.001 do   10.000 „ „ %% 
„ 10.001 „    25.000 „ „ 12% 
„ 25.001 „    50.000 „ „ 17",, 

„ 50.001 „  100.000 „ „ 237,, 
., 100.001 „ 250.000 „ „ 30% 

preko 250.000 „ „ 40 "„ 

2) Kod uloga na Štednju po Štednim knjižicama privatnih lica: 
od 5.001   do   10.000 DFJ Din. 3% 
„ 10.001    „    25.000     „       „ 5% 
„ 25.001    „    50.000     „       „ 10% 
„ 50.001    „  100.000     „       „ 20 ^; 
„ 100.00!    „ 250.000     „      „ 30% 

preko 250.000                       ,,      „ 40% 

Ministar fimansija DFJ Srelcn Žujović: Ja bih molio da se ovaj 
član usvoji kako je predložen samo s tom izmeiiom da se u tački 1) 
pod a/ iza reči »rade« stav« dve tačk« a da se se ostalo sve briSe, kao 
što se to učinilo i u članu 2. 

Pret&ednik: Ima li još kakvih priiiH-daba? 

Jakob Avšič: Mislim da je ma stopa previsoka /a uloge po Med- 
nim knjižicama. 

Ministar finansija DF-^J Sreten Zujović: Nisu, AvSitu, nisu. Mi smo 
sitno ulagače zaštitili. 
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Pretsednik: Ima li još ko šla da primeti? (Noma). Prelazimo na 
nov član 7.   (Č i t a): 

Član 7 

Više potraživanja jedno ustanove u jednog l'ca kod jedne ili više 
novčanih ustanova imaju se za obračun po prethodnom članu sma- 
trali kao jedno potraživanje. 

Ima li primedaba? (Nema). Prelazimo na član 8. (Čil a): 

Član 8 

Na polraživanja ustanova socijalnog staranja i na potraživanja 
novčanih ustanova imaju so shodno primenit: propisi člana 5 ovog 
Zakona. 

Povereriik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Pošlo smo izdifeiene'- 
lah stvari u članu 4 : 5 koje je Odbor usvojio, ovaj član se mora pot- 
puno preraditi, jer treba razlikovali ustanove iz člana 4 i novčano 
zavode o kojima govori č!an 5. 

Ministar furansija DFJ Sreten Žujovič; Da, to je u redu, samo 
Obrene daj konkretan predlog za novu stilizaciju. 

Pretsednik: To je laka stvar. Da čujemo. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević   (čita): 
Na potraživanja ustanova i'Z člana 4 ovog Zakona imaju ,se shodno 

primenili  propisi' istoga člana,  a  na  potraž'vanja  novčanih  ustanova 
primeniće se član 5 ovog гакопа. 

Pretsednik: To se, čini m: se, može još 1н>1је reći da se ne W po- 
navljalo. Ovo što je drug Obren predložio može se reći i ovako; »Na 
potraživanja ustanova navedenih u članovima 4 i 5 ovog zakona imaju 
se shodno primenili piopisi •st'h člam 

Ministar Ппапмја DFJ Sreten Zujović: Da, ovo je kraće . jasnije 
i'ečeno. Primam ovaj predlog,   (d I a sov;:   Dobro je!) 

Pretsednik: Onda možemo preć'  na č'an ').   (Čita); 

Član 9 

Sve izvršene odbitke u korist »Fonda za obnovu zemlje i pomoć 
Postradalim krajevima« imaju novčane ustanove položili Ministarstvu 
'hiansija sa spiskovima vlasnika potraživanja i izvršenih odbitaka. 

Ministar finansija  DFJ  Sreten Zujović: Ova  je odredba  unesena 
radi kontrole i mislim da je ona logična. (Glasovi :   Tako je!) 

Pretsednik: Primljen je i član Ч. Izvolite čut; član 10. (C : t a); 
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Član 10 
Proi/.vodačka pi-eduzeća koja rade za vojne i važne privredne 

svrhe, zadružne organizacije, prinudna profesionalna udruženja i poli- 
ličkc organizacije (navedeni pod A) člana 3 ovog Zakona) ■: ustanove 
navedene u članu 5 ovog' Zakona mogu po izvršenim odbicima neogra- 
ničeno raspolagati svojim potraživanjem. 

Ostala preduzeća, ustanove i privatna lica mogu raspolagati svo- 
jim potraživanjem po izvršenim odbicima, a na način koji propiše Mi- 
nistar finansija. 

Ministar za Hrvatsku dr Pavle Gregorić: Ovo bi se mog'.o skratiti. 
Treba izostaviti ovo citiranje ustanova, jer su one obuhvaćene članom 
4 i 5 zakona. 

Pretsednik: Ja bili eeo ovaj član izostavio, jer smo mi ovo negde 
već rekli da mogu sa sumama koje su isplaćene po odbijanju doprinosa 
za Fond za obnovu zemlje potpuno slobodno raspolagati. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obrcn Blagojević: Ja mis'.im da ovaj član 
mora da ostane. Doduše, on se može nešto izmijeniti, ali on je ovdje 
nužan. 

Ministar finansija DFJ Sreten Žujović: Treba postupiti onako kako 
je rekao drug Gregorić, a član treba da ostane. 

Pretsednik: Onda izvolite čuti novu stilizaciju člana   U).   (Čila): 

Član 10 
Proizvođačka preduzeća koja rade za vojne i važne privredne 

svrbe navedena u članu 4 i 5 ovog Zakona mogu neograničeno raspo- 
lagati svojim potraživanjima. 

Ostala preduzeća, ustanove i privatna lica mogu raspolagati svo- 
jim potraživanjima po izvršenim odbicima a na način koji propiše Mi- 
nistar finansija. 

Ministar finansija DFJ Sreten Žujović: l' nedn 

Pretsednik: Onda možemo preći na član  11. (Čita); 

Član  11 
Propisi ovog Zakona neće se primenjivati па potraživanja držav- 

nih nadleštava, koja svojim potraživanjem mogu neograničeno raspo- 
lagati. 

Ministar finansija DFJ Sreten Žiijović: Ovde so radi o budžetskim 
ustanovama i ovo je sasvim na svom mestu. 

Pretsednik: Prima Г se elan 11? (Prima). Prelazimo na 111 glavu 
tOsta!« odredbe« i na član 12.  (čita); 
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ili Ostale odredbe 

Član 12 
Državne obaveze koje su nastale pre stupanja na snagu Zakona 

o kursevima za povlačenje okupaciskih novčanica i o rcguHsanju oba- 
veza imaju se, u pogledu odbitka za »Fond za obnovu zemlje i pomoć 
postradalim krajevima« izjednačiti sa potvrdama izdalim prilikom po- 
vlačenja i zamene okupaciskih -novčanica u smislu člana 4 istog Za- 
kona s tim, da se od tih obaveza imaju u ko-nst »Fonda za obnovu 
zemlje i .pomoć postradalim krajevima« izvršiti sledeći odbici; 

1) po račununa prispelim :splatnoj blagajni pre stupanja na 
snagu Zakona o kursevima za povlačenje okupaciskih novčanica i o 
regulisanju obaveza — po stopi člana 3 pod A), a 

2) po računima priapelim isplatnoj blagajni posle stupanja na 
snagu Zakona o kursevima za .povlačenje i zamenu okupaciskih nov- 
čanica i o regulisanju obaveza — po stopi iz člana 6 tač. 1) pod a). 

Poverenik Vlade DFJ dr Obrcn Biagojević: U tački 1) ovdje je 
greška gdje stoji 3 pod a), a treba da bude član 2 pod A). 

Pretsednik: Ima li još kakvih primedaba? (Nema). Prelazimo na 
član 13.  (C i t a): 

Član 13 
Prekršaj propisa ovoga Zakona kazniće se kao krivičan prestup. 

Pretsednik: Ja bih ovde rekao ne kao »krivičan prestup« već »kao 
krivično delo«, pošto se radi o krivičnim delima, a ne o prestupima; 
prestupi su najlakše krivice. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović; Ja mislim da je ovaj propis 
nepotreban, jer se radnje protivne ovom zakonu kažnjavaju sudskim 
putem i po sudskim pravilima. 

Ministar finansija DFJ Sreten Žujović: Ja nemam nUta protiv da 
-ч(> usvoji predlog druga Јабе. 

Pretsednik: 1 ja nemam ništa protiv. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Biagojević: Na mesto ovog člana 
13 treba <ia ude odredba koju je za član 5 predložio drug MoŠa, ono 
gdje se govori o doprinosu banaka za Fond za obnovu zemlje. 

Ministar finansija  DFJ Sreten Žujović: Pročitaj ponovo taj član. 
Pretsednik: ,1a sam ga pribeležio. (Čita): 
Za novčane zavode doprinos Fondu za obnovu zemlje i pomoć 

postradalim krajevima odrediće se saglasno članu 2 tač. 3) pod A) ovog 
Zakona, na njihova vlastita novčana sredstva prema utvrđenom bilansu. 

Ministar finansija DFJ Sreten Žujović: П redu. To je. dakle, novi 
Man 13. 
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Pretsednik: Ima li još primedaba? (Nema). Onda prelazimo na 
član 14.   (C ' t a): 

Član 14 
Obavc-zna tumačenja propisa ovoga Zakona daje Ministar finan- 

sija Savezne vlade Demokratsko federativne Jugoslavije. 

Ovakva stilizacija je ma'.o zastarela. Ne mogu v'še ministri davati 
obavezna tumačenja zakona. To daje samo AVNOJ, a ovde se ne radi 
o tome, već valjda Ministar finansija traži za sebe da možo davati uput- 
stva za izvršenje ovog zakona. 

Ministar finansija DFJ Sreten Žujovic: Tako je. 
Pretsednik: Onda ćemo to i reći.   (Čita): 

Član 14 
Uputstva za  izvršenje ovog Zakona daje Ministar finansija De- 

mokratsko federativne Jugoslavije. 

Ministar firvansija DFJ Sreten žujović: Dobro. Prema tome, zakon 
smo usvojili sa onom ogradom o seljacima. 

Pretsednik: Nismo, imamo još i poslednji član: kada treba zakon 
da stupi na snagu. . . 

Ministar fimansija DPJ Sreten Žujović: Kad se objavi u »Službe- 
nom listu DFJ«, ne treba odmah. 

Pretsednik: Dobro, onda ćemo tako i reći.   (Čita): 

Član 15 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 

Pošto smo završili pretres u pojedinostima, objavljujem da je Pre- 
dlog zakona o isplati potvrda na delimično zamenjene okupaciske nov- 
čanice i o raspolaganju sa potraživanjima na vezanim računima 
primljen u Zakonodavnom odboru i da ćemo ga sa našim izmenama 
i dopunama dostaviti Pielsedništvu da ga ono na prvoj sednici usvoji. 

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: pretres Predloga zakona 
o kursovima za povlačenje okupaciskiii novčanica i o regulisanju oba- 
veza na područjiu Bosne i Hercegovine. Molim da prethodno poverenik 
Vlade proč'ta obrazloženje koje je Odboru upućeno uz ovaj predio'; 
zakona. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obrcn Blagojević čila obra/loženje Mini- 
stra finansija o Predlogu zakona o kursovima za povlačenje okupaei 
skih novčanica i o regulisanju obaveza na Јмхјгисји lk>sne i Herce 
govine. (Videti »Zakonodavni rad Prelsedništva AVNOJ-a i Pretsedir 
štva Privremeno narodne skupštino«, str. 307 -310, 'zdanje Prezidi 
juma Narodne skupštine FNRJ,  1951  god'.). 
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(U diskusiji o ovom zakonskom predlogu učestvovali su: Moša 
Pijade, Sreten Žujovvć, Milan Grol, Sulejman Filipov<ć, dr Pavle Gre- 
gorić i Mile Peruničić, pa je zakonski predlog primljen sa neznatnim 
izmenama i dopunama; govori nisu sačuvani.) 

Pretsednik: Pošto je dnevni red iscrpen, zaključujem ovu sednicu. 
(Sednica je zaključena м 21,30 časova). 
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12 СЕДНИЦА 
(7 јуна 1945) 

Почетак у 16,30 часова. 
Претседавао Претседник Закоиодавног одбора Претседииштва 

АВНОЈ-а Моша Пијаде. 
Присутни: Марко Вујачић, Jocmn Рус, Петар Стамболић; 
Потшретседник Министароког савета Милан Грол, Министар за Ср- 

бију Јаша Продановић, Мииистар народиог здравл.а др Златан Сремец; 
Поверемик Владе ДФЈ Мијо МиркониН, помоћник Претседника При- 

вредног савета. 
Претседник: Отварам дванаесту •седпииу Законоданног одбора ca 

следећим дневним редом: 
Наставак претреса Предлога закона o конфискаиији имовнне и o 

извршењу конфшжације. 
(У дискусији у поједипостима учествовали су Moma Пијаде, Марко 

Вујачић, Јоснп Рус, лр Златан Сремеи и Мијо Мирковић, али говори 
иису сачувапи.) 

Претседник: Обја«л.ујем да jt Предлог закоиа o конфискаиијм 
имовине и o иавршеи.у конфискацијс прнмљеп у иелости. 

Известилац Hauier Одбора треба да спреми за седницу Ilpoiccimi- 
ппва исцрпан извештај. 

Пошто je ono једап од важиијих закона, кога ћемо за известиоиа? 

Марко Вујачи1г. Kora ћемо ако ne тебс.   (Гласови:   Тако je!). 

Претседник: Добро, овај ззконскн аредлог биће вероватно изнесен 
na прву седиицу Прстссдништва АВМОЈ-а. 

Пошто je да«ашња седница заклзаиа да бисмо завршили дискусију 
o Прсдлогу закона o конфискацији имовине и o извршењу конфискаиије 
и пошто смо iipe^ior усвојили, дакле, trourro смо исирпли лневпм ред. 
закључујем ову .ссдиииу. 

(Седница je закључена у 19 часоиа). 
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13 SEDNICA 
(9 juna 1945) 

Početak u 10 časova. 

Brelsedavao Prel&ednik Zakonodavnog odbora PretsedniStva 
AVNOJ-a Moša Pijade. 

Prisutni: Josip F^us, Marko Vujačić i Filip l.akuš; 

Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar. 
Pretsednik: Otvara.m trinaestu sednicu Zakonotlavnog odbora sa 

dnevnim redom: 
pretres Predloga zakona o ratifikaciji Ugovora o prijateljstvu :. 

uzajamnoj pomoći i posieratnoj saradnji između SSSR-a i DFJ, zaklju- 
čenog u Moskvi 11 aprila 1945 godine. 

Рге prelaska na dnevni red izvolite čuti zapisnik prošle sednice. 
(Čita zapisnik sednice od 7 juna 1945 god.). Ima li primedaba na pro- 
čitani zapisnik? (Nema). Zapisnik se overava. 

Pošto jo predlog ovog zakona otštampan i razdeljen, smatram da 
ga ne treba č'lati. Zato bismo mogli odmah preči na diskusiju. 

(U diskusiji u načelu i u pojedinostima učestvovali su Marko Vu- 
jačić, Josip Rus, Moša Pijade, dr Ivan Ribar i Filip Lakuš, ali govori 
'dsu sačuvani.) 

Pretsednik: Pošto je diskusija pokazala <la smo jednodušni u tome 
da je ovaj ugovor od izvanrednog i istoriskog značaja za naše narode 
1 'za našu novu državu, konstatujem da je Zakonodavni odbor jedno- 
glasno prihvatio predloženi zakonski projekat. 

Potrebno je da odredimo i zvest ioc a za sutrašnju sednicu AVNOJ-a. 
Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar: Druže Mošo, najprirodnije je 

^a to budeš t> obzirom na značaj ovog međunarodnog instrumenta. 
Jer ovaj ugovor, kao što si maloprije rekao, ima historiski značaj. 
(Tako je!) 

Pretsednik: Ja ću za sutrašnju sednicu spremiti izveštaj Zakono- 
davnog odbora. 

1 K'ini  je dnevni red i ci pen. 
(Sednica je zaključena u  11,30 časova). 
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14 СЕДНИЦА 
(20 јуна 1945) 

Почетак у 17 часова. 

Претседавао Претседник Законодавног одбора Претседнттим 
АВНОЈ-а Moma Пијаде. 

Ilpiicvuni:   Марко   ВујачиН,   Ileiap   Огамболић,   Миле   Перуничић; 
Потпретседник Министарског савггга Милан Грол, Министар фииан- 

сија Сретен Жујовић, Миннстар без портфеЈва др Јурај Шутеј, Ммни- 
crap за Хриатску др llaii.ie 1"регорић. 

Прстседник: Ошарам четрнаесту ссднииу Законодаипог одбора 
Претседништва АВНОЈ-а са овим диеиним редом: 

1) претрес Предлога закопа o курсеиима за поилачси.е окупаци- 
скнх нопчанлца и u регулисап.у обавеза na подучју Хрватске са Далма- 
цијо.м; 

'i) npcipcc Предлога закона o курсешг.ма .гл повлачсн.с лирских 
бонона и окупаииских иоичанииа и o регулнсап.у обавеза na иоичаним 
подручјима шалијанско лире, немачко марке и пенге (Слоиснија). 

IIpc МЈкмаска na диеипи ред изиолмгс чуш записник мрошле сед- 
нпце. (Чша замиспкк седиипе од 9 јуиа). Има ли лтримедаба? (Нема). 
Записннк je оверен. 

Прелазимо на дневни ред. Изволите чути Предлог закона <> курсе- 
вм.ма за повлачење окупацискнх нопчашта n o рсгулисању обавеза на 
подручју Хрватске са Далмацнјом. 

3 A K O II 
O  КУРСЕВИМА  ЗА  ПОВЛАЧЕЊЕ  ОКУПАЦИСКИХ  ИОВЧАНИЦА  II  0 
РЕГУЛИСАЊУ ОБАВЕЗА HA ПОДРУЧЈУ ХРВАТСКЕ СА ДАЛМАЦИЈОМ 

Члап 1 
.\' вези чланова 3 и -I Закона •> повлачењу и замени окупацијскнх 

новчанииа од 5 аирмла   П)45 голтк.-  („Службсии лист", бр. 20 од  K' 
априла 1945 године), одрсђујс сс; 

1)  замспа   окупацијскпх  номчапипа   купс   на   иодручју   Хрмакке  Cfl 
Далмацијом, изузев Међумурја; 

122 



2) за.мена окупацијских новчаница италнјанске лире на подручју 
Обласног народноослободнлачког одбора за Далмаиију, укључиво обла- 
сти Хрватског Прнмарја и Далмаинје; 

3) замена окупаиијскнх новчанмца пенге на подручју Међумурја. 

Члан 2 
За.мена окупаиијскнх нончанииа у смислу  предходног члана изнр- 

шиће  се  у  премену  од . . . . јуна до . . . . јула   1945  године закључно. 

Члан 3 
Замема окупаиијских нопчапица на напеденим подручјима нрши се 

no следећим курсевима: 

Уколико се ПОСЛ& изнршене замене окупаиијског ноииа покаже да 
je Хриатска са Далмаиијом и Хрнатским Приморјем лобила сразмерно 
Мању количину динара ДФЈ према сном предратном ноичаном оптицају, 
Мннистарски canei Де.мокраккс фсдератинне Југскланије he ту разлику 
надокнадити и ставити na расположеп.е земаљској плади Хрнатске ради 
заловољавања потреба оскудног становништва. 

Члан 4 
Приликом замене, полмосиоцима (жупашкких новчакица KOJ'C се за- 

Jien.vjv no прописима станопа 1, 2 и 3 члана 1 оаог Закона, иоплатаће 
сс одмах у roioiiv iiiioimiiipcuioci положене сумс до мзноса од 5.000 
Пинара ДФЈ. 

,Ча положспс сумс код којпх iiiioiiinnpciiiuci мзпосп преко сумс 
npean.ci скта, мсплатићо се одмах у готону самп износ од 5.000.— 
Дмиара Д«!',!., a iio.iiiociioninia hc се издати потпрда na укупне положене 
cvsie исплатиио у \*>\<у од трм мссеиа после нзпршене заменс. Ове no- 
iiip.ic гласе на пмс iioinocnoua n пспрепскиие су. 

Државним naličimимма исллатиће се противвреднос! читаве гото- 
вине која je код п.пх затсчепа, a n>nxoiio Je в.пасништво, с гим ла ona 
надлештва приложе званичан BKI односно изјаву o власништву re го- 
гоннне, 

Члан 5 
Окупациски кованн новаи остаје у оптииају и примаће се no кур- 

ССвима, naue lemiM у чл. 3 омог Закопа. 

Члап (i 
Све аознаке готовина у окупацијским поичапппама мреко noima n 

осталих установа које врше иознаке, положене код гих установа до .... 
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јуна 1945 године исллатиће се пре.ма пропнсима чланона 3 и 4 овог 
Закона. Износ до 5.000. — динара ДФЈ исплатиће дотична установа 
одмах кориснику, a евентуални вишак има доставити Поштанској ииедп- 
онмци, која he o постојању тога вишка обавестити надлежну Главну 
ко.мисију. 

Члан 7 

Обавезе, настале после 18 априла 1941 године у било којој оку- 
иацмјској валутн, имају te од првог дана замене окупакнјскнх новча- 
иица мзмиривати у лмнарима ДФЈ, a no курсевима замене, наведеним у 
чл. 3 оиог Закона. 

Члаи 8 
Сви полози у (жупацијским ноичапмцама, no 611.10 ком основу, 

услед којих нас1чде потражнн однос пре.ма новчаиим устаповама (као 
na пр. потраживања из основа улога на ппедњу, текућих рачуна, жпро 
рачуна и сл), настали после 18 априла 1941 годипе, имају се обрачунати 
no курсевп.ма замепе наведеппм у чл. 3 овог Закона. Овпм потражива- 
њима може се раополагатп највише до износа од 5.000.— динара ДФЈ. 

За случај да једно лице код једпог новчапог завола има впшс noipa- 
жив&ња, она се, cnojcna у једну целпну, пмају сматрати јсдппм потра- 
живањем. За случај да једно лице има више потраживања код више 
повчанпх завода, ono можс растшлагати потражпвањем са.мо код једног 
шжчаног завола. Jlnne које je na пском мссту замене извршило 1амен\' 
окупацијских новчапица можо располагатп својпм потражпвап.ем ки i 
повчапог запода само за разлпку IKIMI'IJV пзпоса примл.спих поичапппп 
ДФЈ n нзноса од 5.000.-     дипара ДФЈ. 

Сваки прекршај протка оиог члапа поилачм заплену потраживан>^ 
у KopiKi савсзне државпе благајне. 

Члаи 9 

Сне обавезе паскмс у сгарпм југословспскпм динарима после 1ч 

anpn.ia 1941 годиие сматрају се насталим у onoj окулацијској валутп 
која je била законско средство плаћања на подручју где je обавезд 
nacia.ia, a no курсу no коме je n.nipinena замепа поичапппа napor југо- 
словенског дкнара за окупацијске пончаннпе. 

Члам 10 

Измирпвап.е  обавеза   иасталил  у  старим  југословенским   иинарима 
upe 18 апрпла  1941 голппе закључпо, без обзпра да ли су one npein" 
pene >• олгоиарајуКу окулацнјску валуту   ta   ro подручје, уколико iy 
пеизмирепе ло  објаил.пнап.а  овог За/кона,  одлаже  се   (лроглашује  се 
MopaiopnvM). 
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Члаи 11 

Обавезе настале пре 18 априла 1941 годнне из основа повратних 
примања (плате, пензије, алиментације, peme и т. сл.), као и обавезе 
из основа осигурања, pei улнсаће се посебним Законом. 

Члан 12 

Фалсификовање гтотврда o лријему новчанииа (чл. 4 овог Закона) 
казниће се као фалсификовање новчаница. 

Прекршаји пропнса чл. 8 овог Закона казниће се као кривични 
преступ. 

Члан 13 
Упутства за извршење пропнса овог Закона даје Миннстар финан- 

сија Демократске федеративне Југославиј«. 

Члан 14 
Овај Закон ступа на снагу кад се објави у Службеном листу Де- 

мократске федератквне Јигославије. 
Огварам дискусију у начелу. 
Има реч Мттстар финансија друг Жујовић. 

Министар финансија ДФЈ Срстен Жујовић: Претседниипву АВНОЈ-а 
иодносим још два закона o курсевима за размену окупашкких новчаница, 
јелан за Хрватску a други за Словенију, iionno mije био прихваћен nam 
Прехлог да то свртимо mi осиому закоиског овлатћеп.а no већ утврђеним 
начелима и курсевима. 

Овим законима коначно се скида с лневног реда пигаи.е оптииаја 
Окупациских новчаница у namoj новој држави. Замена je вршена по- 
■степено, како ј'.' хоја покрајина била ослобађана од окупашра; радило 
се ужурбамо да би се пуипам.ем у omnuaj јсдинсгвене националне 
валуте створили потребни предуслови sa нормалан привредни живот 

1<г>ји je 1|)ебал() брзо обнавл.атн. Тако je замена окупаииских новчашта 
"-tupmeiia naj tipe у Србијп, Нојиолиии, Македонијм и Ирној Гори, a 
samci оних даиа и у liocmi и Херцеговини. У времену између 30 јуна и 
!) јула finlu- повучеи ii:t ommiaja и ламењеп моиим динарима окупаписки 
,,('»ац v Хрвагској и Словеиији. После lora чшава Југослпвмја мјнм- 
ciaichahe јелиисгиемо иалушо полручје. 

Змачај ове чин.етшс ne можс се лоиол.но iiciahii, како са привредног 
'IKD и ca молитчког глелтта. Окала сиа пл^ћаи.а, сва залужсп.а, све 
к>лкулације и све друге привредно-финансиске опера-иије имаће на чи- 
Тавој територији Демокракке фсдеративне Југославије за базу једну 
ИСту валутну јединииу, липар JbVi. 'Гом јелшк MUHOM обрачупском базом 
ОСТВјфује се прнвредно jeimiomo сиих наших области, mio лосалл нисмо 
•^огли имати.а самим тим још umne te учвршћује н политичко јединство. 
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Ma да je последња сгопа наше предратне гершорије била још пре 
месец и no дана ослобођена од нгпријаге.Бских трупа, le наше област 
развијале су се у привредно.м погледу досада под услоии.ма из времена 
окупације и изгледало je као да Југославија заиста још није дефини- 
тивно ослобођена. Између разних нашнх покрајина и федералних једи- 
ннца постојале су ввштачке границе које су чиниле засебне валуге, mio 
je кочило размах привреде читаве земље као целине. Србија или Маке- 
донија, на прииер, нису могле да врше размену добара са Хрватоком и 
обратно, јер су у њима владале различиче валугге, услед чега су се једна 
према другој односиле скоро као неке засебне државе. Исто стање вла- 
дало je и у привредном саобраћају кзмеђу Хрватске и Словеније. Све 
то скуша било je нездраво са гледишга развојних могућности нацио- 
налне привреде нове Југославије као иелине, у којој свака федерална 
јединица има понешто слецијално uiro je од великог значаја за привреду 
других земал.а. 

Иоред тога, на гериторији Хрватске и Слоненије понаособ укочен 
je привредпи живот услед тога што окупаинске новчанице нису више 
пружале нате.м свету потребну сигурносг за гшсловање и калкули.аи.с. 
Очекујући сваког дана замену lioeua, свет <е устеже да пусти из руку 
робу за новац од чијег курса замене стрепи и у који нема поверсње гако 
да je услед тога била знатно паралисана привредна активност оннх 
наших земаља. 

По предлогу закона н:< подручју Хрватске, изузев Међумурја, вр- 
шиће at замена куна, na подручју Обласиог народноослобОЈИлачког 
од^ора за Далмацију, укључиво Хрватоко Приморјс и Горски Котар, 
врпжће се замена и италијанске лире, a у Међумурју замснпћс сс ленге. 

Предлажемо да се замена окупациских иовчанииа извршн na оимм 
подручјима Jio овим курсевима: 1000 куна 7 ди^нара ДФЈ. 100 ma.iii- 
јанских лира 30 динара ДФЈ, и 100 пеига 100 динара ДФЈ. 

И за Хрвакку и за Словенију предвидсли смо одредбе o накнади 
разлике ако приликом замене добију маи.е повчанииа сразжрно свом 
предратио.м повчаном ошицају, као што je то дато Босни и Херцеговини. 

Подносиоцима окупаииских повчанииа и у Хрватској и v Сповенијн 
исплагиКе се одмах v roionv проппшрслпост ло износа од 5000 динара 
ДФЈ, као mio jr io чии.ен« и у пругим фелералним једннииама. Лл m-hc 
износе издаваКе се непреносиве потврлс плагиве у року од три месеиа. 
Државним надлешгвима исплатћс сс проптврелно:! читвс roioiume 
која je Ko.i м.их tau^ieiia под у.моиом  i.i ц- н.ихоно иласиитто. 

Окупацтки ковами иоиап ociilu' и чал.с v oinmiajv И примаће СС 
no одређеним курсевима. 

Осгали прописи исги су као и у законима no којима je нзвршена 
;taMLMia (жупациског повиа у осмалмм земл.ама. 

A'KO се ови закоии прихвате како су прслложсни, a нема за ro 
иикаквих сметн.и, јср су израђени na исгпм прптппппм и мрвдвиђају 
нсту технику као п закопп no којима смо   imaла иртпли :ta\niiy noima. 
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— 10 јула докрајчаћемо ово стање ti у Хрватској н у Слопенији. Међу- 
тнм, тек тог дана моћи ћемо да кажемо да je Југославија и у привредном 
погледу дефиннтнвно ослобођена од окупатора. Ово није само фраза, 
јер куне, лире, рајхсмарке и пенге које сада повлачимо из оптииаја м 
које дефинитивно престају да важе као законоко средство плаћања ннсу 
iimina ,apyi"o него остаии окулаторСКОГ привредног механизма, помоћу 
кога je поробљаеао и ексллоатисао богатства наше зе1м.т.е. Десетог 
јула падају, пре.ма гоме, последње вештачке rpmmue. подигнуте од 
окупатора, између ослобођених народа Југославије. 

Нема ■су.мње да ће дан о1ч<ада he у читавој нашој ослобођеној зем.ни 
важмти као законско средсгво плаНан.а ca\u) поии лмнар претстанљатп 
пажаи датум у привредној историји нове Југослапије. 

Молим да се ови закони прнхвате како су прсдложспи. 
(У начелној диску<;ији учествовали су др Јурај Шутеј, др llaiuc 

I'peropnh, Moma Иијаде и Срсгсн Жујовић, али говори нису сачуваим.) 
Прстседник: Прелазимо на претрес у појединоспша. Читаћу члан 

no члан. (Чига иаслов и члап 1). Има ли примедаба? 

Мннистар за Хрватску др Павле Грсгорић: Из наслова треба изо- 
ставити ono na крају „ca Далиаиијом", јер се овдје кад сс каже на no- 
дручју Хрватске иисли на иелу обла11  федералне јединиие Хрватске. 

Претссдник: Правнлио. 

Министар фннансија ДФЈ Срстен ЖујСНШћ: Слажем сс. 
Прстссдник: Меии се мс допада ова редакиија члана 1. Предлажем 

да се na крају npnoi' става бришу две тачке н каже „замена за дииарс 
ДФЈ:", a да се у тачкп 1), 'i), и 3) бриту прве рсчи „замена". Порел 
lora, и овде у тачки 1) греба брисати ono „ca Далмаиијом". 

Миннстар фннансија ДФЈ  Сретсн Жујовић: Примам. 

Претседннк: Можемо npchii на члан '2. (Чша члан 2). 

Министар фииаисија ДФЈ Сретсн ЖуЈовић: Предлажем да рок ta- 
менс ноичатша бу.н' оч 'M) јуиа lo !) јула. linhe io довол.но да ic лл- 
меиа изврши, a доме имамо иремеиа ла изнртимо све к-хничке iii>e i- 
ралн.. ii iipiMipevie. Греба о.им тга у чл. 3 унет курсеве: 1000 куна 
7 дии. ДФЈ, 100 италијаиоких лира 30 дин. ДФЈ, 100 nema 100 m- 
napa ДФЈ. 

Иретседннк: Ilpinia ли Св члан 2 уз изјапу Мимистра финансија? 
(Ирима). 

Прелазимо на члан 3. (Чша члан 3 са допупом курсева no препогу 
.Miimui|ia фимапсија). 

Миннстар за Хрватску др Павлс rpeiopnli: 11 овдје греба избрисапн 
у аругом ставу „са Далмаиијом и Хрватскнм Приморјем". 
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Претседннк: To je у ск.чаду ca раиије усвојеним изменама, алн овде 
греба учинити још једно побољшање да би текст био јаснији. Ja бих у 
лругом реду другог стаиа изостанио реч „cpasuepuo" na бих у грећем 
реду уместо речи „пре.ма" казао „сразмерно". Ha крају овог стана уме- 
СТО „ради задоно.-Банања потреба оскудног становништна", рекао бих 
„како би се постиг.ча пранилна сразмера и задоиољиле оотребе оскудног 
:тановништва". 

Министар финансија ДФЈ Сретен Жујовић: У реду. 
(За ови.м je Закшшдавни одбор, једногласно и без измена, усвбјио 

члан 4 и 5 зажонског пројекта no предлогу Минисгра финансија ДФЈ.) 

Претссдник: Прслазимо на члан 6. (Чша члаи 6). 
Министар финансија Сретен ЖујовиН: Моли.м да се овде каже да ћ'-1 

.е „све дознаке гоговмна које су положене преко поште и осталих уста- 
нова до 30 јуна исмл.Ичташ према [цкитсмма члана 3 и 4 овог закона". 

Претседник: Зпачи оиде где je ово првЗНО иеого ii>e6a CKUIHIH ,,30 
јуна". 

Мннистар финансија ДФЈ Сретен Жујовић: Тако je. 

Претседник: Ирима ли :е члан 6? (Прима). 
Прелазимо на члан 7. (Чита члан 7). 

Министар фннансмја ДФЈ Срстен Жујовић: У 4;ia«y 7 na крају 
прво!- рела треба између речи „као" и „окупаиионој валуги" уметнути 
реч „наведеној" ла би cmap била јасипја. 

Претседник: Прима ли се члан 7 са овом допуном? (Прима). 
(За ОВИМ je Закини laumi одбор примио чланове 8, 9, 10, U, 12, 13 

ii  14 Преллога макома no преллогу Mumuipa фипансија ДФЈ.) 

Претседник: Овим je завршеп прсцнч Нредлога закона o повла- 
чењу окупаписких помчапппа na ПОДручју Хрвалокч" и законски шнјдло!' 

je усвојеп са измепама n допунама које смо споразумно прихвашлп. 
Прелазимо na npeipec Предлога laKOIU 0 курссвима за поплачсп.е 

шрскпх бопоиа и окупациских нокчапппа n o ре1'улисању обавеза n;i 
новчапим полручјим,! ташјапске лире, немжчке марке и пете (Сло- 
ненија). 

Изволте чут ICKCI закопског преллог*. (Чила): 

[i A K  O \\ 
O  КУРСЕВИМА   'Л.\   ПО&ПАЧЕЊЕ  Jllll'fKIIN   liOHOHA   П   ОКУПАИШСКМХ 
НОВЧАИИИА И O РЕГУЛИСАЊУ ОБАВЕЗА HA 11()ИЧЛ11М>\ ПОДРУЧЈИМА 

ИТА.'1И1ЛМСК1   ЛИРЕ, №МАЧКЕ  МАРКЕ II 111 Ml I   (OIOHKHH.IA) 

Члап 1 
N'  IU'm  члапопа  Л  п  -I  .Чакопа  п  iinii.i.i4i'n.\   и   i.iMenn  окупациj, KII\ 

повчапипа  ол 5 алрилл   1'145 нолпне   („Службши лисГ', 6i>.  'JO од   10 
.шрила   1946 нм), oipebvje се: 
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1) замена лирских бонона Денарног завода Словеније, окупациј- 
ских ноичаннца италијанске лире и т. зн. Рулникоиих лирскнх боноиа 
na оном лодручју Слоненије које je до 9 септел1бра 1943 године било 
под италијаиском иојно.м и грађанском управом; 

2) замена лирских бонона Денарног заиода СлоБеније и окупа- 
цијоких поичаиица иемачке марке (ноичаиица Рајхсбаике и Рентен- 
банке) на подручју iKoje je за све време окулаиије било под .немачком 
војмом и грађаиском управом; 

3) замена окупаиијских новчаница nema на подручју Прекомурја 
и марке (Словенија) без жгллате одговарајуће вредности v дииа'ри'ма 
ДФЈ. 

Члан 2 
1) замема н лоилачење у смислу прсдходиог члана нзвртиНе се у 

нремену од . . .. јуна до. . . . јула  1945 године закл.учно. 
2) Овлашћује се савезни Министар фппапсија да може у градовима 

изменити рок трајања замене. 

Члан.З 
Замеиа   лирских   бонова   и   окупаиијоких   повчаиииа   na   паведсшим 

подручјима  ијчми te no слсдећмм курсевима: 

Уколико се после извршене вамсне лпрскмх бонома п (жупаииј- 
ских новчаница покаже да je Слог.еиија замсном лобила сразмерпо мап.у 
количину димара Д'1>Ј прсма сво.м предратном новчаном олтицају, JMHHII- 
trapcKii савег Демократске федеративне Југославије he ту разлику на- 
домнадит« м ставити на рашоложење Земал/ској влади Слгаеније ради 
вадовољавања потреба оскудног становништва. 

M.ian 4 

Прилиом замене, подносиоцима лм-рских бонова и окулацијских 
новчаиица које се замењују no проткима ставова 1, 2 и 3 чл. 1 овога 
Закоиа inii/iaiiila' сс одмах у roionv противвредносп положене еуме no 
iitniua m Г).()()().       динара Д'1>.1. 

За положепе суме од којих пЈХЈгттредност износи преко суме из 
"реднлт liana исплатиће се ОДмах у roionv са.мо ntnoc од 5.000.- ;III- 
иара Д|1,Ј, а поджк-цоцима hc се издат пошрда па укуинс ппложепе 
суме иллативе у року од 3 иесеца после навршене замене. One im- 
inpie гласе иа име подносиоиа и непреносиве су. 

ДЈ^жаииим иадлсппвима iicii.iaiiilie се противнредиост чшане roio- 
Вине Kuja je КОД IMIX :iaie4eiia приликом замепе a м.ихоио je иласииштво 
с ти.м да ona иадлепипа приложе зпапичан aui ОДНОСНО изјаву o власпп- 
iiiinv  ie i iimmiiie. 
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Члан 5 

Ha новчаниие италнјанске лире, повуч&не no прописима става 
четнри у чл. 1 ouor Закона, нздаће се потврде на име подносиоиа. Ове 
потврде су непреносшзе a ликвиднраће се накнадно. 

Чла« 6 

Окупацијоки коваии новац схтаје у оптииају н примаће се ino кур- 
севима наведеним у чл. 3 ouor Закона. 

Чла« 7 

Све дознаке готовииа лреко агошта и осталих установа које upiue 
дознаке, лоложепе код тих установа до . ... јуна 1945 године исплатиће 
се према прописима чланова 3 и 4 овога Закона. Износ до 5.000. — ди- 
нара ДФЈ исшлатиће дотична установа одмах кориснику, a евентуални 
вишак има досталити Поштакској ттедионици, која he o иоотојап.у 
тога вишка обавесгитн падлежиу Главну комиснју. 

Члан 8 

Обавезе настале после 18 априла 1941 пшгне у било којој валутк 
наведеној у чл. 1 ouor Закона имају се од првог данл замспе лирскнх 
бонова и окушцијских новчаница измиривати у дииарима /Vl'J, a no 
курсевима замепе, који су озпачени у чл. 3 истог Закоиа. 

Члан 9 

Сви полоаи у лирсиим боповима и окупацијским повчапииама no 
било «ом основу, услсд којих настаје потражнн одиос према иовчаним 
установама (као n. np. потражнвап.а M;I осиоиа у.ина па inrcui.v, тс- 
кућих рачуна, жиро рачуна и t.i.), насталих лосле 18 априла 1941 го- 
дине, имају се обрачумати no курссиима замсие, навсдепим у чл. 3 ouor 
Закома. Омпм noi ражииап.има можс ci- panio.iai .-mi naj umne до импоса 
од 5.000. — дипара ДФЈ. 

За случај да једмо лпие код јелпог повчаног завода има imnic no- 
траживања, ona се, слојена у једну пслппу, пмају сматрати једним 
П()1ражпва11.ем. За случај да јсдпо лтн' mva вито погражпмап.а код 
внше новчапих завода, ono може располагапи лотражпвап.ем само «ол 
једног 'новчапог заиода. Jlnne којс je na пеком месту замеме кзвршило 
замепу лирских бопова n окупаппјоких поичапипа може pacno.iarain 
својим потражииап.ем код повчапог lanoia само ta разлику пзмсђу 
imioca  прпмл.еппх повчапппа Л'1'.l   и  ii.inoia  од 5.000.       дипара ДФЈ. 

Свакп прекртај npoimca омога члама помлачп taii.niiv ширажп- 
ваи.а у корист еавезпе државпе благајпс. 
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Члан 10 
Сне обапезе иастале у старим југословенокнм динарима лосле 18 

априла 1941 године сматрају <е насталим у оној сжупааијској валути 
која je била законско средство плаћања na подручју где je обавеза 
настала, a no курсу no коме je извршена замена новчаниил старог југо- 
словенског дипара за окупааијске поичанице. 

Члан 11 
Из.миривап.е обавева у старим југословеиским динарима насталих 

пре 18 апрнла 1941 године закључно, без обзира да ли су оне претво- 
рене у одговарајућу окуиацијску валуту за то подручје, уколико су 
неизмирене до објавл.ииања овог Закона, одлаже се (проглашује се 
мораториум). 

Члан 12 
Обавезс, пастале upe 18 априла 1941 годинс из основа повратних 

примап.а (плате, лензије, алимеитаиијс, pcine и т. сл.), као и обавезе 
из основа оснгурања, регулисаће се поссбннм законом. 

Члан 13 
Фллсификовап.е потврда o пријему новчанииа (чланови 4 и 5 овог 

Закоиа) казпиће се као фалсифшковам.е новчаница. 
Прекршаји пролиса чл. 9 овог Закона «азниће се као кривични 

прсступ. 
Чла« 14 

Упуктва ;ia iiaBpiiRMi.e пЈтписа овог Закона даје Министар финан- 
сија Де-мократске федсративнс Југославијс. 

Члам 15 
Onaj  Закои стула  na  снагу када  се  објави  у  „Службсмшм листу 

Демократске фсдсрашние Југославије". 
Отварам дискусију у пачслу o овом закоиском прсдлогу. Има реч 

друг Жујовић. 
Мннистар фмиансија ДФЈ Срстсн ЖуЈовић: Овим законом одређеиа 

jt' i.iMi'iia :ia димарс il'l'J, прио, Л11|)ских бопова Дсиариог завода Слоие- 
није, окупациских повчаиииа шалијанскс лире и i:tii. Рупникоинх лир- 
ских бонова na OMOM подручју Словсније које je до 9 ссптсмбра 194.4 
годнне било шод талијапском иојмом и гра^анском упраном, друго, лир- 
чких боноиа iU'iiapiKir заиода Cioueniijc и окупаписких поичанипа ме- 
мачке марке (иоичаиииа Рајхсбамкс и l'cniei^aiiKe) na подручју којс je 
ва време окупаиије било под исмачком управом и, -ipehc, (жупаписких 
иоичаиица iieme на подручју Ирскому^ја. Иопламси.г нопчаити талм- 
JMCKe ли|)е na подручју псмачкс- маЈжо (Слотчтја) ii.nipmiihe сс 6e:i 
исплаае одгоиарајућих прсдпост у дииарима ДФЈ. Прсдлажсмо да сс 
lastciia и   nmi.i.HKMH' изирит од 30 јуна до закл.учпо 9 јула. 
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Предложилп с.мо да се замена лирских бонона и окупаииских нон- 
чаиица на тим подручјима нршн no овим курсенима: 100 лирских бонона 
ДЗС, италијанских лира нли тзв. Рупникопих лирских боноиа 30 лмнара 
ДФЈ,  100 немачких марака 60 динара ДФЈ, 100 пенга 100 динара ДФЈ. 

Уколико се после замете устаноин да je Слонеиија заменом добила 
сразмерно ман.у количину динара ДФЈ шрема прсдрашом иоичаном оптп- 
цају, поступићсмо iKao п прпликом замепе у Босни н Хериегонини и Ми- 
нистарски савет h€ надокпадити ту разлику. Влада Слоиеније Muhu hc 
то да улотреби према потребама оакулног стаиовништва. 

За нончанице италнјанске лире којс се понлаче no лоследњем ставу 
члапа 1 oitor закона издаће се потнрда na подносиоца. Онс погирде су 
ншреноснве, a лимвидираће се накнадно. 

За eno остало у иези оиог предлога важи ono mio сам малопрс 
рекао за закои који се односи на Хриатску. 

(У дпскусији o овом законском лредлогу учесгпокали су др Јурај 
Шутеј, Сретен Жујонић  и  Moma  Пијадс,  али  гонорм  micv  сачувани.) 

Претседннк: Прслазимо na npeipec шредлога закона у појсдпио- 
стима. Читаћу члап no члан. (Чита наслов и члаи 1). 

Има ли примслаба? (Ппко се ne јаи.ч.а). Опда ja имам да прелложмм 
да се члаи 1 пзмепп као n у прсдходиом закопу, ij. ла се после првог 
стаиа додају речи „замепа за дмпаре .'l'hJ" п да се npua јнч у првој, 
;ipyi()j n ipclioj тач;<11 iKi6piniie. 

Поред lora, предлажем да ова гачха -1 тччаие став други, C шм 
да се „повлачеп.с" испшпе исликим словима и да се послс речи „(Cio- 
непија)" убапе рсчп „пзиртпНе се". 

Министар  фипансија  ДФЈ   Сретеп  Жујовић:   Примам   ово   побољ- 
III,III,r. 

Претседиик: Чла« i je примљен. Изволите чути члал i). (Чнта 
члап 2). 

MmiMciap финанспја ДФЈ Срстен Жујопп!!: Onu ipeHa рок замене 
одредити од 30 јуна fio i) јула n да се у чл. .4 упесу ови курсевн заме-не: 
100 лирскпх бопоиа ЈУЖ 30 лппара ДФЈ; 100 немачких марака ()0 ди- 
иара Д'1'.l;  100 nema  100 лппара ДФЈ. 

Претседник: У смислу пршеи&ба у наче.тној гискусији предпажем 
.ча се tiaii лругп oitor члапа iioinvno iitd.i.nui, a KUJU I.I.KII: „Овлашћује 
:e сап.чпи .\\imiui.i|i фппаиспја ча може у i ралопима изменити po« ipa- 
јања замене". 

Министар финшснја ДФЈ Сретеп Жујонић: ,l:i IKM.IM mimia протип 
гога, јер се гим правом к( бксмо ни кориетили. 

Прстседник: Ирела.шмо na члап 3. (Чита члан •'< са долуном no npe- 
ллогу MiiniKipa фипапспја). 

У овом члапу, став вруги греба поправиш као и у претходном 
чакопу, јер cv omi ^ianonii irieiiiminn. 

Ммнистар финансија Д'1'Ј  Срстсн  Жујовић: llpiiM.iM. 
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Прстседник: Прелазимо на члан 4. (Чнга члаи 4). 
Ja бих ово „у ро«у од 3 месеца" исписао речима ,,три". Има ли 

још каквих лримедаба? (Нема). 
Изнолите чути члан 5. (Чита члан 5). 
Миннстар финансмја ДФЈ Сретен Жујовић: llomro с.мо у члапу 1 

изоставили тачку 4), то бн овде место „става 4" требало рећи „послел- 
њвг става чл. 1 овог закона". 

Претседник: Прима се. 
Прелавиио на члан 6. (Чита члан 6). Има ли лри.медаба?  (Нема). 
Изволите чути члан 7. (Чита члан 7). 
Мннистар фмнансија ДФЈ Сретен Жујовић: Молим да сс »иле 

убацм, као и у претходном закопу, да je рок за cee дознаке 30 дана. 
(Прима се). 

Прстседник: Прелазимо на члаи 8. (Чита члан 8). 
(За OHIIM je Закоиодавии одбор, једиогласно н без нзмена, усвојио 

од члана 8 до за^вучно члана 15 законског пројекта no предлогу Мпии- 
стра финансија Jl^'i-) 

Претссдник: Усвојили смо и у појединостима Предлог зшхона o 
курсевима за повлачење лирских боиова и окупацијских новчанпиа м o 
регули:ам.у обавеза на новчаним подручјнма игалијанске лире, немачке 
марке w пенге (Oionemija). 

Треба да одредимо нзвсстиоиа. 
Петар Стамболић: To je iteh прзкса да претседник namer ОдборЈ 

буде изиестилац. Ja мислим да лруг Пијаде нема ииппа против. 
Прстседник: Кад се мора  — драге воље. 
Jom нам otiaje да одлучимо o првом питању, које, нстина, иијс 

било унето у диевни рсд. 
Капцеларија наме.иика израдила je напрт уредбе са за^конском сиг- 

гом o ypel;eii.y Канцеларије. Уз iaj iiaiipr ми смо дабили м писмо ca ири- 
медбама генералног секретара друга IJaKiiha. Ja сам сне ono проучиа 
n мислим да треба овај нацрт да озакоиимо поши) се na н.ему шкисгира, 
али <и изменама и допупама које je предчожио друг liaiKiih. Ja ћу 
нам прочитали прсдлпг и писмо друга Ba'Kiiha. (Чита). (Вилеги 
cip. ЗНК 3(.)1 Kii.iue „Законодаинн рад Ирекеднттиа ЛИ110Ј-а и Ilpei- 
nummiiia ИЈШпремеи. иарилие ^куптпте" - стенографскс белецгке- 
ИЗД»ње Президијума Пародпе гкумиптк'  'MII'J, lieorpa.t,   1945). 

Moj je преллог да прихиатмо onaj iianpi ca Лјжмсдбама друга 1">а- 
KIIIKI с mM да in иело ono iiiuaii.e изнесе na сутраши.у седшииу llpei- 
седншшша ЛВ11()Ј-а. Жели ли ко да гонори? (Me јавл.а ice пимо). Прима 
ли će imaj  прсдло! ?  (Ирима). 

I lomio смо испрплн лпепии рел, преллажем да закл.учимо селмицу. 
Наредна седкипа би1>е закамна IIIUMIIIIIM IIVICM. За сугра je заказана 
седиица Ilpeueiiiiiiiiina ЛИИОЈ a, na молим другове да присусшују. 
i        (Седиица je закл.учепа у 18,30 часопа). 
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15 SEDNICA 
(29 i 30 juna 1945) 

Početak ti 17,15 časova. 

Protscdavao ProLscdnik Zakonodavnog odbora Prctscdmštva 
AVNOJ-a Moša Pijade. 

Prisutni: Marko Vujačić, Petar Stambolić, Jakob Av.šič, Voja 
Lcković; 

Protscdnik AVNOJ-a dr Ivan Ribar; 
Potprctscclnik Ministarskog saveta Milan Grol, Ministar za Srbiju 

Ja'a Prodanović, MWstar kolonizacijo DFJ Srcttn Vukosavijović, Mi- 
nistar unutraSnjlh po&lova DFJ Vlada Zečcvić, Ministar Šumarstva 
DFJ Sulcjman Filiiix>vić, Ministar bez portfelja dr Juraj Sutej; 

Javni tužilac DFJ dr Joža Vilfan. 

Pretsednik: Otvaram petnaestu sedmeu Zakonodavnog odbora 
PretsedniJtva AVNOJ-a sa ovim dncvnmi redom; 

1) pretres Predloga zakona o davanju pomilovanja i amnestije; 
2) pretres Predloga zakona o izradi štambilja; 
3) pretres Predloga zakona o privremenoj zabrani prodaje, kupo- 

vine i zaduživanja poljoprivrednih zemljišta; li 
4) pretres Predloga zakona o vrstama kazne. 
Ima b primedaba na predloženi dnevni red? (Nema). 
Onda molim da saslušate zapisnik prošle sednice. (Čita zapisnik 

sedmee Zakonodavnog odbora od 20 juna). Ima li primedaba na proči- 
tani zapisnik? (Nema). Zapisnik je overen. 

Pro prelaza na dnevni red, imam da učinim ovu izjavu: 
Kao predlagač Predloga zakona o kažnjavanju zločina i prestupa 

protiv otadžbine izjavljujem da povlačim svoj predlog (Videli prilog 
na kraju knjige), a u snbslu objašnjenja koja ću ovde ukratko dali. 

Projekat zakona o kažnjavanju zločma i prestupa protiv otadžbine 
jeste moj lični rad, na njemu sam ja sam radio bez saradnje sa slruč- 
njacinia i ne mogu ga zasada predložiti pošto sam uvideo da ima 
dosta praznina i nedovoljno obrađenih odredaba, tako da ču ga moći 
uskoro ponovo da predložim, naravno, pošto izvršim znatne izmene i 
dopune koje sam već pripremio. 
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Pored toga, smatram za potrebno da izjavim da je i ovaj moj pro- 
jekat zakona samo deo svih onih mera koje naša narodna vlast i Sa- 
vezna vlada sa AVNOJ-em čine, i što je mogućno i potrebno činit' da 
se .što pre 'izvrši normalizacija našeg pravosuđa, da se što рпе iz revo- 
lucionarnog i ratnog perioda ipredo u mirnodopski. 

Najzad, Zakon o kažnjavanju zločina i prestupa protiv otadžbmo 
jeste vrlo važan politički zakon pa je potrebno da se on prouči i u Sa- 
veznoj vladi tako, a to je i moja želja, da ga i ona prihvati i da ga kao 
svoj predloži AVNOJ-u na ozakonjenje. 

Molim da se ova moja izjava o razlozima za skidanje sa dnevnog 
reda Predloga zakona o kažnjavanju zločina i prestupa protiv otadž- 
bine primi znanju. 

Imam samo da dam još jedno saopštenje. Državna komisija za 
ratnu štetu uputila je Zakonodavnom odboru pismo u kome traži obja- 
šnjenje kako treba vršiti procenu ratno štete, tj. da li treba vrednost 
izražavati u novim dinarima DFJ ili u predratnim dinarima. Ja bih molio 
da o tome prodiskutujemo. 

(U diskusiji o ovom pitanju učestvovali su dr Juraj Sutej, Milan 
Grol, Jakob Avšič, Siilejman Filiipović, Jaša Prodanović, Petar Stanrbo- 
lić, dr Ivan Ribar, ali govori nisu sačuvam.) 

Pretscdnik: Pošto je diskusija [»kazala da preovladava mišljenje 
da procenti ratne štete treba vršiti i obračunati u predratnim dinarima, 
predlažem da se ovaj predmet ustupi Ministru finansija sa predlogom 
da so postupi prema obluci Zakonodavnog odbora, koju čemo ovako 
formulisati: 

Zakonodavn': odbor smatra da se ratna sleta ima ceniti u vrednosfi 
kakva je bila do 6-IV-194I u tadašnjoj vrednosti jugoslovenskog dinara 
izmerenoj prema stranoj valuti i bez ikakve zavisnosti od vrednosti 
današnjeg dinara. 

Treba samo nać' гебепјв za slučajeve gde je okupator naneo štetu 
ustanovama i građanima oduzimanjem gotovog novca u toku 1941— 
4Г), bilo starog jugoslovenskog bilo kime, nedićevog dinara ili drugog 
okupaciskog novca. 

Prima li se ovako formulisan zaključak ove naše diskusije o p'tanju 
koje je pokrenula Državna komisija za ratnu štetu? (Prima). 

Petar Stambolić: Koliko ja znam, ovo je pitanje veoma hitno i tre- 
balo bi preporučiti da se ono u najkraćem roku reši. 

Pretscdnik: I to ćemo .slaviti u pismo koje ćemo sa ovim predme- 
tom uputiti Ministru finansija. 

Prelazimo na dnevni red, na pretres Predloga zakona o davanju 
pomilovanja i amnestije. 

Ovaj predlog zakona podneo je Ministar pravosuđa drug Prane 
I'rol, koji glasi: 
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ZAKON 
O DAVANJU  AMNESTiUE ILI POMILOVANJA 

Član  I 

Pravo pomilovanja i pravo amnestije vrši' Pretscdništvo Antifaši- 
stičkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije. 

Član 2 

Postupak za poniHovanjo i za amnestiju može se pokrenuti po 
službenoj dužnosti ili po moJbi ma koga lica. 

Član 3 

Molbo za pomilovanje ili amnestiju upuuiju se Prclsodništvu Anti- 
fašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije preko suda koji je 
izrekao presudu u prvom stepemi. Ovome sudu slaće se i molbe za po- 
miilovanjo ili za amnestiju predate kom drugom državnom nadleštvu. 
Mo'.bu za pomilovanje ili za amnestiju, koju predaju osuđenik stareš'ni 
zatvora ili zavoda Mi komandi logora prinudnog rada, poslaće starešina 
bez odlaganja takode navedenom sudu sa svojim mišljenjem o vladanju 
i zdravlju osuđenika. 

Član 4 
Sud' kome je тоЉа za pomilovanje il1 za amnestiju predala, dužan 

je da bez odlaganja uputi molbu sa svojim mišljenjem nadležnom ze- 
maljskom Ministru pravosuđa. Ministar pravosuđa sprovodi bez odla- 
ganja ovako primljenu molbu na odluku Pretscdništvu Antifa.šistićkcg 
veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, koje može pre donošenja 
odluke tražiti od Javnog tužioca Demokratske federativne Jugoslavije 
mišljenje o zakonitosti presude. 

Član Г) 

U postupku za pomilovanje ili za amnestiju, pokrenutom po službe- 
noj dužnosti, nije potrebno tražiti mišljenje navedenih nadileštava. 

Član (i 

Pokretanje postupka za pomilovanje i amnestiju po s'iižbenoj 
dužnosti mogu predlagati Pretscdništvu Antifašističkog veća narodnog 
oslobođenja Jugoslavije Prclsedništvo savezne vlade, pretsedništva 
vrhovnih federalnih zakonodavnih tela i Javni tužilac Demokratske 
federativno Jugoslavije. 

Član 7 

Prestaju važiti raniji propisi koji su u suprotnosti sa ovim Zakonom, 
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CIan 8 

Ovaj Zakon slupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
mokratske federativne Jugoslavije«. 

Kao što vidite, zakon jo kratak ' jasan, ali politički veoma znača- 
jan. On treba da doprinese sređivanju prilika koci nas i nesumnjivo 
jo dokaz velikodušnosti narodne vlasti prema onima koji su se ogre- 
šili o Oslobodilačku borbu svoga naroda. Po njemu će se opraštati kri- 
vico već osuđenim licima za krivična dela učinjena u toku rata. Prema 
lome, i ovaj zakon jo sastavni deo onih mera koje ipreduziniamo ;i koje 
ćemo preduzoti u ciJju učvršćivanja našeg novog društvenog i držav- 
nog uređenja i u cilju sređivanja našiti unutrašnjih prilika pred važne 
političko događaje koji nani prelsloje. Mislim da ćemo svi biti jedno- 
dušni u tome da je ovakav zakon potreban. 

Minislar kolonizacije DFJ Sreten Vukosavljcvić: Ja bez rezerve 
primam i sa radošću pozdravljam ovaj predlog zakona, jer u njemu 
vidim dokaz državničko mudrosti; jedan ovakav zakon nesumnjivo će 
doprineti stišavanju duhova. 

Potpretsednik Vlade DPJ Milan Grol: 1 ja pozdravljam ovaj zakon- 
ski predlog, ali postavljam istovremeno pitanje kome će se po ovom 
zakonu davati amnestija i pomilovanje: da li samo licima koja su osu- 
đena od oslobođenja naovamo i!i i prc rata, jer ima sigurno i takvih 
koji su osuđeni pre G aprila a koji bi možda mogti doći u ob/Jr za 
pomiilovanjc. 

Ministar imulrašnjih poslova DPJ Vlada Zečević: Ja nemam ništa 
protiv unošejija takvo odredbe, jer smo niii, ustvari, stilizuju^' prvi član 
<>v<>;; zakona misliii da će pravo na pomilovanj« i na amnestiju i-mat' 
i oni koji su osuđeni od 1944 naovamo, a i pre (i api'la, pogotovu mi- 
slili smo na predratne presude koje nisu bile pravedne < koje su b'le 
rezultat nenarodno i hegemonističke politike, kao što su slučajevi sa 
naprednim ljudima ili sa oirim Makedoncima ili Hrvatima koji su suđeni 
samo za to što su bili Hrvati i Makedonci, ili što se nisu slagali sa beo 
gradskim vlastodr>,c;ma. 

Prctsednik: Ja bih onda, na osnovu ove izmene mišljenja, predlo- 
žio da se n prvom članu [кхчЈе: »Pravo pomilovanja i pravo amnestije« 
doda »po krivicama koji se sude po zakonima Demokralske federalivne 
Jugoslavije :li su bile presuđene po zakonima Jugoslavije do (5 aprila 
И)4 I godine«. 

Petar Stamlmlić: To polpimo odgovara intenciji Vlade koju je ovde 
izrazio diug Vlada Zečević. AAislim da ovakvu stilizaciju možemo 
usvojiti. 

Prctsednik: Onda možemo preći na sledeće članove. 
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(Za ovim je Zakonodavni odbor usvojio članove 2, 3, 4,5 i 6 po 
predlogu Ministra pravosuđa DFJ.) 

Pretsednik: Prelazimo na naredni član 7. 
Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Ja bih u ovaj zakon unco 

odredbu da se ukazi o pomilovanju i amneslijii treba obavezno da 
objavljuju u »Službenom listu DFJ«. 

Pretsednik: I ja sam bio došao na istu ideju i spremio sam se da 
predložim da so kao č'.an 7 unese sledeči propis: 

»Ukazi o pomilovanju ili o amnestiji objavljuju se preko »Službe- 
nog lista Demokratsko federativne Jugoslavije«. (Prima se). 

Prema tome, član 7 postaje član 8, a član 8 član 9. 
Ima li na ove članove kakvih primedaba? (Nema). 
Objavljujem da je Predlog zakona o davanju amnestijo ili pomi- 

lovanja prihvaćen u Zakonodavnom odboru. 
(Sednicu su napustili Potprclsednik Vlade DFJ Milan Grol i Mi- 

nistar za Srbiju Jaša Prodanović.) 
Prelazimo na pretres Predloga zakona o izradi štambilja, pečata 

i žigova. Ovaj predlog podneo je u 'ime Savezne vlade Ministar unu- 
trašnjih poslova drug Vlada Zečević. Ja ću sada pročitati njegov pre- 
dlog zakona  (čita): 

ZAKON 
O  IIIZRADJ   STAMIMiI.JA,  PEČATA   I  MGOVA 

Cl.   1 

Svaki akt javne vlasti mora nosili pečat vlasti 'koja ga je izdala. 
Na ovim pečatima u sredini mora biti državni grb, a uokolo leplean 
naziv vlasti i njeno sedište. 

Cl. 2 
Savezno Pretsedništvo vlade određuje oblik i veličinu štambilja, 

pečata i žigova za sve savezne vlasti i ustanove. 
Pretsedništvo zemaljske vlade propisuje oblik i veličinu štambilja, 

pečata i žigova narodnih vJasti i ustanova odnosne federalne jedinice. 

Cl. 3 
Štambilje, pečate i žigove za sve savezne vlasti i ustanove mogu 

izrađivati samo za to ovlašćeni  pcčaloresci.   Ovlašćcnje  pečatorescu 
izdajo savezno Ministarstvo unutrašnjih poslova. 

Cl. 4 
Savezno vlasti i ustanove određuju  u narudžbini broj štambilja, 

pečata i žigova koji so imaju izradili i dužni su posle njihove izrade 
oduzeti od pečatorezaca odnosne matrice i čuvati kod sel>e. 
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Čl. 5 
Zemaljske vlade izdaćc prepise za kontrolu izrade štambilja, pečata 

Jgova svojih područnih vlasti i ustanova, pridržavajući se načela izne- 
ti'h u ^l. 3 i 4 ovog Zakona, s tim da ovlaJćenje pečatorescu izdaje Mi- 
nistarstvo unutrašnjih poslova zemailjske vlade. 

Cl. 6 
Sve savezne vlasti i ustanove dužne su postaviti saveznom M:n:- 

starstvu unutrašnjih poslova otiske originala njihovih štambilja, pečata 
' žigova, a vlast' :■ ustanove pojedinih federalnih jedmica dostaviće ove 
Ministarstvu unutrašnjih poslova odnosne federalne jedinice. 

Cl. 7 
Ko neovlašćeno izrađuje štambilje, pečate i žigove saveznih vlasti 

•li vlasti federalnih jedinica kazniće se prinudnim radom i zatvorom do 
5 godina. U osobito teškim slučajevima, ili ako ovlašćeni pečatorezac 
i/.radiij'e štambilje, pečate i žigove preko naručenoga broja krivac će 
so kazniti teškim prinudnim radom i zatvorom do 5 god'na. 

CI. 8 
Kazno iz čl. 7 nadležni su da izriču u prvom stepenu sreski narodni' 

sudovi. 
Cl. 9 

Savezni Ministar unutrašnjih poslova ovlašćen je da izdaje oba- 
vezna uputstva za izvršenje ovog zakona. 

Cl. 10 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom 

listu DFJ«. 
Ministar uujulrašnjili poslova DFJ Vlada Zcčević: Ministarstvo 

unutrašnjih poslova predložilo je ovaj zakon na sugestiju Ministarstva 
pravosuđa, jer smo im n pocVtku bili na gledištu da pitanje kontrole 
'zrado štami)ilj.a, pečata i žigova držimo čvrsto u našim rukama da 
bismo sprečili razne zloupotrebe i falsifikate. Ovo smo mi utoliko pre 
mislili da zadržimo u svojoj kompetenc'ji što smo predviđali da u sa- 
stavu Ministarstva umitrašiij:h poslova organizujemo Tehničku miliciju 
koja bi, pored drugih zadataka, imala i dužnost da veštač' kod krivič- 
nih dela |)oji;'dimh falsifikata ili neovlašćene upotrebe štambilja, pečata 
i ž/gova. Mi smo u ovom pogledu već sproveli organizaciju raspisima 
i obezbedi'.i smo da pečatoresd mogu obavljali |H>.sao samo ako su 
dobili posebne dozvole od organa unutrašnjih ]K)slova. Međutim, Mini- 
starstvo pravosuđa je smatralo da je to materija koju je trebalo regu- 
lisati zakonom i tako je došlo do ovog zakonskog |)iedlo;;;i. 

Molim da se predloženi zakon usvoji. 
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Pretsednik: Pošto vidim da п«ко v;:-e ne želi da govori, ja bih pre- 
dložio da ovaj zakon prihvatimo s lim da n .prvom članu izbrišemo na 
kraju roči »i njeno secKšte«, jer je to nepotrebno. 

Isto tako, čini mi se da ovaj zakon zadire i u izvesna p ava fede- 
ralnih jedinica, jer se članom 5 propisuje šta treba po ovom zakonu da 
preduzmu zemaljske vlade. 

Ministar imutrašlnjili poslova DFJ Vlada Zečević: Ja molim da se 
to ostavi, jer žel'tno da provedemo jedifistvenu kontrolu izrade svih 
štambilja, pečata i žigova U zemlji. 

Jakob Avšič: Zašto to da ostane? 

Ministar unutrašnjih poslova Vlada Zečević: Potrebno je to radi 
kontrole. 

Pretsednik: Dobro, kad moja sugestija nije primljena, predlažem 
da se U članu 7 ublaže kazne i lo na prvom mestu gde stoji: »prinudn'm 
radom i zatvorom do 5 godina« i da se slavi »ljenjem slobode do 5 
godina«, a na kraju ufnesto »teškim prinudnim radom i zatvorom do 
5 godina« da se slavi »lišenjem slobode sa prinudnim radom do 5 
godina«. 

Ministar unutrašnjih postova DF:J Vlada Zečević: Primam ovu 
izinenu, jer je ona u skladu i sa novim Predlogom zakona o vrstama 
kazni. 

Pretsednik: Da li ima još kakvih primedaha na ostale članove: 
8, 9 i 10? (Nema). Prema tome, primili smo i Predlog zakona o iznuk 
štambilja, |včata i žigova. 

Molim da se zakonski predlog umnoži sa izmenama koje su ovde 
usvojene. 

Prelazimo na treću tačku dnevnoga reda, na pretres Predloga za- 
kona o piivremonoj zabrani prodajo, kupovine i zaduž/vanja \к)Ур- 
privrednih zemljišta. 

Ovaj zakonski predlog podneo je Ministar unutrašnjih pos-lova 
drug Vlada Zečević u sporazumu sa Ministrom za koloni/.ae'.ju dru^o-m 
Srelonom Vukosavljevićem. Ovaj zakonski predlog :ma za cilj da 
spreči sve one radnje oko prodajo, zaduživanja i kupovine zemlje, šuma, 
poljoprivrednih okonomskih zgrada i uopšto objekata koji služe |к>1јо- 
privredi, a kojima je eilj da se izigra agrarna reforma koju ćemo 
uakoro sprovesti. 

Ministar za kolonizaciju DIJ Srelen Vukosavljević: Drugovi, lu >• 
radi o jodnom vrlo kratkom zakonu koji nam je neophodan da spre- 
cimo sve malvorzaeijo ione radnje koje bi budile merama koje pppre- 
manu:, u agrarnoj reformi i kolonizaciji. No, meni se čini da baš to nije 
neophodno da bude zakon; to bi so možda moglo тччПкип :li kakvim 
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drugim aktom sprcčiti. Glavno je da rtll onemogućimo kupovinu, pro- 
daju i zaduživanje onih dobara koja će doći pod udar agrarne reforme i 
da sprečimo svako razvlačenje 'inventara, alata, пгафла, stoke, jer nam 
gola zemlja neće mnogo vredeti. 

Pretsednik: Ja bih prvo pročitao nacrt ovog zakona koji je vrlo 
kratak. (Čita): 

PREDLOG 
ZAKONA  O  ZABRANI  PRODAJI-.,  KUPOVINE   I  ZADUŽIVANJA  POLJOPRI- 
VREDNIH   ZEMLJIŠTA,,   ŠUMA,   POLJOPRIVREDNIH   ZGRADA  I   OBJEKATA 

Član 1 
Zabranjuje   se svaka   prodaja,   kupovina i zaduživanje   poljopn- 

v.cdnih zemjlkšta, šuma, poljoprivrednih zgrada i objekata koji se nalaze 
na poljoprivrednim   gazdinstvima,   bez obz:ra da li su oni   vlasništvo 
pojedinca, ustanova ili ppvatirh prcdn/.cća. 

Član 2 
1) Zabranjuje se svaka prodaja i otuđivanje' poljoprivrednih ma- 

š'na i sprava kao ' sk;ke koje se nalaze na poljoprivrednim gazdin- 
stvima iz čl. 1 ovog Zakona. 

2) Zabranjuje se i svako otuđivanje ili pozajmljivanje mrtvog i 
živog inventara sa poljoprivivdnih gazdinstava 'iz čl.  1  ovog Zakona. 

Član 3 
Prekršaj odredaba ovog zakona kazmće se po Zakonu o suzbijanju 

ivdopuštone špekulacije i privredne sabotaže. 

Član I 
Ovaj zakon slupa na snagu odmah. 

Miiiis!,-.)- nmiM^iijili poslova, 
Vlada Zcčcvić, s. i. 

Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar: Ja mislim da za ovo nije uopće 
potrebno donijeti zakon, Ovoje materija koja se može rjeSUi zabranom 
koju će propisali u vidu rješenja ili naredbe Ministar unutrašnjih po- 
slova DIM. Utoliko priji.1 Što je l<> privremena mjera koja ćo važili samo 
do donošenja zakona o agrarnoj reformi > kolonizaciji, a to znači samo 
neku sedmicu dana. 

Pretsednik: Ja mislim da je ovaj predlog pravilan i da tu naredbu 
'li rešenje treba da i/.ila savezni Ministar muitiašnjib poslova. Osim 
loga, meni se Č'ii: da bi OVO pitanje otuđivanja i pozajmljivanja živog i 
mrtvog inventara trebalo potpuno izostavil: i iz ministarskog rešenja 
ili naredi;^' da se ne bi stvarala panika, ma da to svakako treba spre- 
Čili, što se, po mom  mišljenju, može jK>st:ći jednim poverljivim rasp'.- 
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som nadležnim zemaljskim ministrima, s lim da oni istim putem orga- 
nima na terenu stave to u dužnost. 

Ministar unutrašnjih poslova Vlada Zečević: Sto se mene tiče, ja 
ovo rešen je primam. 

Pretsednik: Prima li se ovaj predlog dr Ribara sa ovom mojom 
napomenom? (Prima,). 

Prelazimo na narednu tačku dnevnoga reda, na pretres Predloga 
zakona, o vrstama kazne. Ovaj predlog podneo je Mmistar pravosiula 
drug Frane Frol, ali je on otsutan iz Beograda, tako da ću ja umesto 
njega pročitati -zakon i obrazloženje. Predlog zakona glas-'  (č i t a:) 

IZA KON 
O VRSTAMA KAZNE 

Član 1 

Redovnii narodni sudovi izricaće sledeče kazne: li.'enje slobode sa 
prinudnim radom, lišenjo slobode, prinudan rad bez lišenja slobode, 
trajno ili vremeno oduzimanje pol'tčk'h i pojedinih građanskih prava, 
trajan ili vremen gubitak javne službe, trajnu Ш vremenu zabranu 
bavljenja određenom delatnošću ili zanatom, pot.punu ili dermičnu kon- 
fiskaciju imovine ' novčanu kaznu. 

Član 2 
Sve kazne pomenufe u članu 1 mogu se izricati kao glavne kazne, 

a oduzimanje pohtičkiti i pojedinih građanskih prava, gubitak službe, 
zabrana bavljenja određenom delatnošću ili zanatom, konfiskacija :m(>- 
vino 1 novčana kazna mogu se izricali i kao sporedne kame i to b:l<> 
jedna ili više tih kazni zajedno. 

član 3 
Smrtna kazna izvršuje se vešanjem ili streljanjem, 

Član  1 
Lišenje slobode sa primidnim radom по može Irli kraće od šest 

meseci niti duže od dvadeset godina. 
Lišenje slobode ne može biti kraće od pet dana niti duže od dva- 

deset godina. 
Prinudan rad kv. lišenja slobode no može biti krać' od jednog dana 

n:ti duži od dve godine, 

Član o 
Trajno oduzimanje političkih i drugih građanskih prava  i trajan 

gubitak službe iznče se uvek pri osudama  na smrt  i pri osudama  na 
kaznu lišenja slobode sa ili bez prinudnog rada, koja je duža od pel 
godma. 
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Vromono oduzimanje političkih i pojedinih građanskih prava i vre- 
meni gubitak javne službo 'zriče se pri osudama na kaznu Hšenja slo- 
bodo sa ili bez prinudnog rada kao i pri izricanju kazne prinudnog rada 
bez ILšcnja slobode, koje su duže od jedno godine, dok jo ,pri kričanju 
manje kazno Ш lakše vrste kazne ostavljeno sudu na oconu da izrekne 
gubUak ipolitičkih ili pojedkrh građanskih prava ili gubitak službe. 

Član (5 
Novčana kazna no može biti manja od pedeset dinara. 
U slučaju nenaplativosti novčano kazno ista se može zameniti samo 

kaznom prinudnog rada bez lišenja slobodo računajući 50 dmara za 
jedan dan prinudnog rada. 

Član 7 
Prv.'i varijanta 

Gdo je dosada bila predvidena ili izrečena kazna robije, strogog 
zatvora i'.i prinudnog rada, ima se pod tim kaznama ,podrazumevati 
kazna lišenja slobodo sa prinudivm radom. 

Gdo jo predvidena 'li izrečena kazna zatvora ima so podrazumo- 
vali kazna lišenja slobode bez prinudnog rada. 

Član 7 
Druga varijanta 

(ide je dosada bila predvidena ili izrečena kazna robijo ili strogog 
zatvora, 'ima so pod tim kaznama podrazumevati kazna lišenja slobodo 
sa prinudnim radom. 

Ode je dosada br.h predvidena kazna priimdnog rada, sudovi će 
i/.rieati ili kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom ili kaznu prinud- 
nog rada bez lišenja slobcMJe. 

U s!učajev;ma gde je već izrečena kazna prinudnog rada, sudovi 
će po prethodnom saslušanju Javnog tužioca odlučit1, da li se pod tom 
kaznom Ima podrazumevati kazna lišenja slobode sa prinudnim radom, 
ili kazna prinudnog rada bez Ич-пја slobode. 

Odluku o prethodnom slavu donoeiće sud koji ji' kaznu izrekao u 
prvom slepemi, a protiv odluko toga suda dopuštena je žalba na vi§i 
sud, čija jo odluka pravnosnažna. 

Gde je predv'dena 11! Izrečena kazna zatvora Ima so podrazume- 
vati kazna lišenja slol)ode bez prinudnog rada. 

C'.an 8 
Sudovi ĆC Izricati samo omi vislu kaznr koja je U zakonu predv:- 

dena i neće moći izricati manje kazne nego što je lo u zakonu predvi 
derto, niti će moći Izricati veće ka/m- ili težu vrstu kazne nego Sto je 
u zakonu predvidena, 



Član 9 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 

0')ia/.ložeiije uz ovaj zakonski predlog {,rlasi: (Videti »Zakono- 
davni rad Pretscdništva AVNOJ-a i Prctsedništva Privremene narodne 
skupštine«, str. 421, izdanje Prezidijinna Narodno skupštine FNR.I, 
1951 god.). 

Marko Vujačić: Ja mislim da je potrebno doneti ovakav zakon da 
bi sudovi jednoobrazno izricali kazne i da bi se oJakšao rad u sudovima, 
патосЧо tamo gde sudije nisu pravnici. Samo, izgleda mi, da je zakon 
lakonski kratak i da bi ga trebalo proviriti takvim odredbama koje b1 

kazivale za koje se delo kojom kaznom krivac kažnjava. 

Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar: Ja sam suglasan da je ovaj 
zakon potreban. On je. Sto kaže drug Marko, prilično kratak i mislim 
da bi ga trebalo pro.Vr'ti. Proučavajući f,ra danas prije podne, ja sam 
slobodan da stavim slijedeće primjedbe; 

Član prvi treba izmijeniti tako da g»asi: 
Sudovi građanski ' vojni "zricaće slijedeće kazne: kaznu smrt1 vje- 

šanjem, kaznu smrti strijeljanjem, lišenja slobode sa prinudnim radom, 
li'enja slobode, prinudni rad bez ljenja slobode, gubilaK nacionalne 
čast;. . . (dalje prepisati iz elana 1). 

Obrazloženje: u elanu pivom nije predvideno da će sudovi izricali 
; kaznu smrti. МеИиГш, iz elana trećeg se vidi da je i to namjera pro- 
jektanta, iz ebma trećeg se vid: da se kazna smrti razlikuje na kaznu 
smrti vješanjem 'li strijelj' om te je олгг kazne zbo? toga tako i tre- 
balo naglasili u elanu p im, jer se ne može ■-slavit! izvršnoj vlasti 
da ona odredi da li av na smrt osuđenog objesiti ;1: strijeljati. A : dosada 
je plavljena razlika kod izricanja kazne smrti na kaznu smrti ve:;mjem 
i na kaznu smrti strijeljanjem. Osim ovoga u elanu prvom prema novoj 
stilizaciji kazne su poredane po njihovoj težini te je takav red najlo- 
gičnije zadržat'. 

[} ■•la ;c pravljena razlika prilikom izricanja kazne priiuidiiog 
rada na le'ki prinudan rad 1 na laki prinudan rad. i' ovom z?k(>n '. ni 
projektu ovo se razlikovanje ne čini, Da li je oportuno i роГИск: mudro 
ostaviti izvršnoj vlasti na ocjenu na kakav će rad odrediti osuđenika 

- težak ili lak.-' 
Nije predvideno kak;:. -■ koja kazna i gdje izvršuje izdržava, 

5to /> prema vrsti pola, doba staro ti i osobenosti osuđenika potrebno 
regulirati. 

Pretsednik: Pošto se viJc niko ne javlja za reč u načelnoj disku- 
siji možemo preći na pretres u pojed'nostima. 

Po|5to je u svojoj reči drug Prots?dnik Ribar dao izvesne sugestije, 
ja mislim da ih treba prihvatiti, naročito ovu u pogledu Člana 1) > razli- 
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kovanja između teškog i lakog- prinudnog rada i o načinu izdržavanja 
kazno. Prema tome predlažem da se prvi član prestiUzuje i da glasi 
(čita): 

Član 1 
Sudovi građanski i vojni izricaćo stedeće kazne: smrtna kazna, 

liJenje slol)ode, prinudan rad bez lišenja slobode, lišonj-e slobole sa pri- 
midirni radom, trajno ili vremono oduzimanje političkih i'pojedinih 
građanskih prava, gubitak državljanstva, trajan ili vremeni gubitak 
javno službe, trajnu ili vremenu zabranu bavljenja određenom dclal- 
nosću ili zanatom (ili kao što je neko pred'.ož'o da бе kaže gubitak 
prava na vršenje profesije), izgon iz mosta prebivanja, potpuna ili 
cieiimična konfiskacija imovine i novčanu kaznu. 

Tako bi mogla da i/.gleda nova verzija člana 1 ovog zakonskog 
predloga. 

Petar Stambolić: Meni se čini da SU ovde predvidene samo strogo 
kazne. Međutim, trebalo bi predvideti da sudovi izriču i lakše kazne 
kao što je, na primer, novčana kazna samo za manje prestupe i greške, 
ili Kao što je gubitak il; sniženje čina ili zvanja. 

Voja Leković: Ja nisam video ovde nigde da se spominje kazna 
konfiskacije imovine koju naši sudovi već izriču, i koju će izricati dalj*', 

Pretsednlk: imaš pravo. Posle ovih primedaba meni se čini da ceo 
ovaj član treba jKrnovo prestilizovati i i>očeti prvo od lakših kazni, kao, 
na primer, od novčane pa završiti sa smrtnom kaznom. Dozvolite da 
Ovo ponovo proradimo. 

Predlažem da flan  1 glasi   (Čita): 

Član  1 
Kazne koje će izričiti građanski i vojni sudovi jesu: 

1. novčana kazna; 
2. prinudni rad bez lišenja slobode; 
3. izgon i/ mesta prebivanja; 
I. gubitak političkih i pojedinih građanskih prava; 

5. gubitak prava na javnu službu; 
(>. gubitak prava na vršenje profesije; 
7. gubitak ili sniženje čina ili zvanja; 
8. lišen je --lobodo; 
\). konfiskacije imovine; 

10, lišeiija slobode s prinudnim radom; 
11, gubitak državljanstva; 
12, smrt. 

Ima li kakvih primedaba,J (Nema). Onda prelazimo na član 2. 
(Čita član 2). 
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Meni se čini da ovde, u trećem redu, ispred »gubitak službe« treba 
staviti »gubitak državljanstva«, a ovo »gubitak službe« ja b'h kazao 
»gubitak prava na javnu službu«, a sve drugo da ostane kako je pre- 
dloženo. (Prima se). 

Član 3 može da ostane kako je predložen samo da promenimo na 
kraju red reči »vešanjem ili streljanjem« u »streljanjem ili vešanjem«. 
(Prima se). 

Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar: U nadopunu onoga što sam 
već rekao, ja mislim da se ovdje treba osvrnuti na prmijedbu druga 
Vujačića, da treba .neSto pobliže reći o izricanju kazni i koliko njihovo 
trajanje može bili. Na primjer, kolika može biti najmanja novčana 
kazna, kako se zamjenjuju novčane kazne za rad, ko'Jko može tra- 
jati najmanje li.šenje slobode i prinudan rad, a polom kako se gube i 
za koje vrijeme i koja politička i građanska prava i u čemu će se lo 
sastojati. Mislim da u lom smislu moramo preradili ovaj zakonski 
prijedlog. 

Pretsednik: Ja bih predložio da ovu sednicu prek'nemo da bismo 
ovu stvar još jednom razmotriti. 

(Seđnica je prekinuta u 20 časova). 
(Nastavak sedmee 30 juna u 10 sati pre podne) 

Pretsednik: Nastavljamo diskusiju u pojedinostima. 
Na osnovu primedaba druga Prelsednika Ribara m: smo sinoć i 

jutros pokuSali da popravimo i proširimo tekst predloga zakona, pa 
smo u izvesnim pitanjima, nadam se, našli dosta dobra rešenja. Ja bih 
vam sada pročitao član 4 kako snio ga mi sastavili On se, kao ilo 
ćete videli, u mnogome razlikuje od predloženog člana.   (Čila): 

Član 4 
(1) Novčana kazna ne može bili manja od pedesel dinara. U .-lu- 

čaju nenaplativosti novčane kazne išla se može /amenili samo kaznom 
prinudnog rada bez lišenja sloliode, računajući .">() dinara /a jedan dan 
prinudnog rada. 

(2) Prinudni rad bez lišenja slobode ne može bili krać1 od jednog 
dana niti duži od dve godine. 

(3) Lišenje slolvode IK- može bili kiaće od tri (|;ina niti duže od 
б godina. 

(4) Lišenje slobode s prinudirm radom ne može biti kraće od >e>t 
meseci ni duže od dvadeset godina. 

Ima li primedaba? (Nema. — »Dobro je!«) 
Prelazimo na član 5. Mi predlažemo potpuno nov taj član koji 

glasi   (č 5 l a): 
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Član 5 

(1) Gubitak političkih i pojedinih građanskih prava saetoji se u 
lišavanju: 

a) aktivnog i pasivnog iz-bornog prava; 
i)) prava zauzimanja izbornih funkc'ja u društvenim organi- 

zacijama; 
v) prava zauzimanja neke državne ili ma koje javne službe 

ili zvanja; 
g) prava nošenja počasnih zvanja i odličja i drugih javnih 

počasti; 
d) roditeljskih prava; 
d) prava na penziju i pomoć iz socijalnog i državnog osi- 

guranja. 
(2) Gubitak prava može S€ izreći za sva navedena prava zajedno 

ili za pojedina medu njima. 
(3) Gubitak ^političkih .prava izriče se za dela protiv otadžbine ' 

protiv poretka, za krivična dela izvršena u zvamčnoj dužnosti, kao i 
za <lela izvršena iz koristoljublja. 

(4) L'šenje roditeljskih prava može se izreči samo ako sud utvrdi 
da je osuđeni zl(>u|K>lrebio to pravo. 

(5) Pravo na penziju ' pomoći iz socijalnog osiguranja može stv 

oduzeti samo za zločin protiv otadžbine i!i za nečasno delo pri osudi 
na lišenje slobode s prinudnim radom preko 3 godine. 

((i) Gubitak prava na vršenje profesije izreače se kod zločina 
protiv otadžbine i protiv jioretka u državi ako sud smatra da težina 
krivičnog dela naročito traži ovu meru socijalne zaštite, kao i u sluča- 
jevima nečasnih dela kada je osuđeni izvršio težu zloupotrebu SVOJO 
profesije. 

(7) Gubitak političkih i pojedinih građanskih prava ne može se 
izreći na rok duži od pet godina 

(8) Лко se gubitak političkih i pojedinih građanskih prava izriče 
kao sporedna kazna uz kaznu lUenja slobode, ОП traje za sve vremo 
Izdržavanja kazne ličenja slobode i onoliko vremena pi -V toga na 
koliko je vremena gubitka tih prava glasila presuda. 

Ima li primedaba? (Nema). Dobro, onda smo i ovo primili. Član 5 
predloga M'-nistarstva pravosuđa mi smo potpuno preradili lako da on 
ч novoj redakciji postaje4 član (i i po našoj novoj stilizaciji glasi   (č i 1 a): 

dan (i 
(1) Trajno oduzimanje političkih i pojedinih građanskih prava 

može. se izrec"  isključivo pri osudama  na smrt 
(2) I'/ kazim prinudnog rada bez lUenja slobode, liSenja slobode 

i lišenja slobode sa prinudnim radom mogu se kao sporedne vremone 
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kazne izreći izgon iz mesta, prebivanja, gubitak političkih i pejedrnih 
građanskih prava, gubitak prava na javnu službu, gubitak prava na 
vršenje profesije, gubitak 'li sniženje čuia ili zvanja, konfiskacija imo- 
vine i gubitak državljanstva i to ako je glavna kazna duža od jedne 
godine. 

Ministar unutrašnjih poslova DFJ Vlada Zečević: Ja bih predložio 
da se ovde unese jedna odredba da gubitak nacionalne časti uključuje 
oduzimanje svih građanskih prava i gub'tak prava na vršenje profesije. 

Pretsednik: Ja mislim da je to :suviše strogo, jer se gubitak na- 
cionalne časti može izreći na kraće vreme i zato mislim da se ove 
druge sporedno kazne ne mogu spajat' sa glavnom kaznom — gubit- 
kom nacionalne časti. Uostalom to smo mi već delimično obuhvatili 
našim predlogom člana 5 tačka 6). 

Petar Stambolić: Л kako stoji sa pitanjem oduzimanja državljan- 
stva? Ja nrslim da oduzimanje državljanstva može biti izrečeno samo 
u slučajev'ma кој! budu zakonom određeni i da gubitak državljanstva 
treba da povlači za sobom izgon iz zemlje ili zabranu povratka u 
zemlju za osuđenike i njihovu užu porodicu. 

Pretsednik: Ja mislim da bi to trebalo stpulirati. Ovo je dobra 
primedba. Ja bih predlož'o da to pitanje nezervišemo ili da odmah pri- 
stupimo redigovanju ovog predloga. (M i n i s t a r u n u t r a š n j i h 
poslova Vlada Zečević: Bolje je da odmah to rešimo!) 
Dobro, onda da kažemo  (piše): 

Gubitak državljanstva izrieaće se samo u zakonom predvidenim 
slučajevima. 

Gubitak državljanstva povlač' za SOIKMII zabranu povratka U 
zemlju za osuđenog i njegovu užu porodim koja se sa njime nalaz1 u 
inostranstvu. 

Petar Stambolić: Ja nusPni da je ova stilizacija dobra 

Pretsednik: Mi ćemo ovo slaviti kao lačku 1 novog člana 7, a 
druga tačka da glasi   (čita): 

Izgon 'z mesta prebivanja možo se izreći u mesto rođenja ili neko 
drugo mesto kao prinudan boravak i može trajati od mesec dana do 
najviše 5 godina. 

Ima li primedaba ? 

Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar: Mislim da bi ovdje trebalo 
naglasiti da samo u izričito zakonom predvidenim slučajevima može se 
izgubiti državljanstvo. 

Pretsednik: Dobro, imećemo to. 
Prema tome, usvojili smo i član 7. 
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Prolazimo na član 8. Uz ovaj član predložio je novu stilizaciju 
Ministar pravosuđa. Mi smo ovu novu redakciju člana 8 pregledal; i 
predlažemo da se ona primi.  (C i t a): 

Član 8 

Ako sud nade da stepen opasnosti osuđenoga ne traži-obavezno 
njegovu izolaciju ili njegovo obavezno vršenje prinudnog rada, može 
ца osuditi uslovno. 

V tim slučajevima sud odlučiij^ da se presuda ne izvrši ako u toku 
određenog roka osuđeni ne iz\rši novo delo, ne manje teško od deia 
za koje je tro uslovno osuđen. Ovaj rok ne može biti manji od jedne 
godine ni veći od tn godine, 

Ako osuđeni izvrši novo krivično delo u roku njegove uslovne 
kazne, sud može uslovno izrečenu kaznu pridružiti delimično il; u celin' 
kazni izrečenoj za novo delo, ili će primeniti samo kaznu izrečenu za 
novo delo. 

Isto lako Ministarstvo pravosuđa predložUo je novu redakciju 
člana 9, koja glasi   (č i l a): 

Olan 9 
Gubitak političkib i pojedinih građanskih prava ne može biti spojen 

sa uslovnom osudom. 
Ima li primedaba? (Nema). Prema tome, ppm'li smo ; član <). 
Mi smo za član U) uzeli prvu i drugu varijantu prvobitnog pre- 

dloga Ministarstva pravosuđa, po$to smo izvršil: neko izmene i dopune. 
Taj novi član glasi (č 11 a); 

Član 10 
h (ide je do sada bila predvidena ili Izrečena kazna robijo ili stro- 

gog  zatvora,  ima  se  |км|  lim  kaznama   podrazumevati  kazna  liSenjfl 
•■IOIMKIO sa prinudnim radom. 

2) Gde J€ izrečena kazna večito roblje, 'ma je podrazmnevali 
kazna ljenja Slobode sa prinudnim radom u trajanju od '_'() godina. 

.'5) Gde je do sada  bila predvidena  kazna pHnudnog rada, sudovi 
Će izricali ili kaznu lišenja slobode sa prinudnim  radom ili kaznu pr' 
nudnog rada bez lišenja ek>bode. 

1) Г slučajevima gde je v<4' izrečena kazna prinudnog rada, su- 
dovi će po prethodnom saslušanju Javnog liiž;oea odlučiti, da Г se |K)d 
lom kaznom ima podrazumevati kazna bš^nja slobode sa prinudnim 
radom, ili kazna prinudnog rada IHV. lišenja SIOIKHIO. 

Г))  Odluku o pretbodnom stavu <lonosiće sud koji je kaznu izrekao 
U pivom stepenu, a protiv odluke toga suda dopuštena je žalba na vlJi 
sud, čija je odluka pravnosnažna. 
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6) Gdo je predvidena ili izrečena kazna zatvora ima se podrazu- 
mevali kazna lišenja slobode bez prinudnog rada. 

7) Gdo je dosad izrečena kazna gubitka nacionalne časti smatra 
&e da je izrečena kazna gubitka političkih prava, a sud će po .pret- 
hodnom saslušanju Javnog tužioca odlučiti kojih će pojedurh građan- 
skih prava osuđeni biti lišen. 

Mi smo jutros, razmatrajući dalje članove u prvobitnom predlogu 
Ministarstva pravosuđa smatral) da treba potpuno izostaviti član 8, 
jer je to •— mislimo — nepotrebno u predloženoj formi. 

Da li ima primedaba na član 10 kako smo ga prestilizovali? 
(Nema). 

Imamo sada samo još jedan predlog da raspravimo. 
Jutros mi je predloženo da u zakon unesemo i odredbu o tome 

koja se lica IK
1
 smatraju osudeirma. Predlog za tn odredbu glasi: 

Smatraće se da nisu osuđena: 
a) lica koja sud opravda; 
b) lica, uslovno osuđena, koja u toku presudom određenog roka 

ne izvrše nov ne manje teški prestup; 
v) lica, osuđena na lišonje slobode ne više od 6 meseci ili na neku 

blažiju kaznu, koja u roku od 3 godine od dana izdržanja odmerene 
im ka/.ne nisu izvršila nov, ne manje težak prestup, a bea osuđena na 
lišenje slobode više od (i moseci, ali ne više od 3 godine, koja po izdr- 
žanoj kazni ne izvrše nov, ne manje težak prestup u roku od šest 
godina. 

Međutim, bilo je predloga da se to ne unese, jer je ovo Zakon o 
vrstama kazne i smatra se da ovakva odredba treba da dođe u odgo- 
varajući zakon čijoj ćemo izradi pristupiti uskoro. 

Da li se Odbor slaže da se ovo ne unosi u zakon? (Slaže). 
Na kraju, kao član 11, treba da stavimo samo još to: Ovaj zakon 

stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu Demokratske federa- 
tivne Jugoslavije«. 

Ovim smo završili rad. 
(Sedniea  je zaključena  u   11,30 časova). 
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16 СЕДНИЦА 
(17 јула 1945) 

Почетак у 17 часопп. 

Иретседаиао Претселник Закоиоланног одбора ЛВНОЈ-а Moma 
Пијаде. 

Ilpiicviim: Марко Bvja'inli, Фм.чии Лакуш, Мнле Псруничић, Јакоб 
Лшпич; 

Потпрекедник Владе ДФЈ Милап Грол, Минжтар за Србнју Jama 
Проданоиић, Минисгар индустријс ЛФЈ Лндрија Хебранг, Миинстар за 
колонизацију ДФЈ Cperen Вумосављевић, Министар социјалне поли- 
тике ДФЈ др Amon Кржишник, Мииистар caoOpahaja ДФЈ Тодор Вуја- 
ciuiomili; 

Др li.iarojc I IciiiKoimli, члан Ирстседпиштна ABI10,l-a и Прстседиик 
Народнс пладе Србије; 

Иоиереннци Владе Jl'^J др Обрсп I^iarojcuiih, IIOMOIUIMK Министра 
финансија ДФЈ, и ;i|) Евгениј Равнихар, помоћшж Mumicipa саобраћаја 
ДФЈ. 

Протседнцк: Отварам иачиассту селницу Законодавког одбора са 
овим .uieimiiM редом: 

1) прсгрес Ilpc.-uioia :taK(>iia o радпнчким понереницима; 
2) претрсс Ирсдлога закома o поилачсн.у и.ч om imaj a мегалиог 

окулаииског новца; 
3) претрес Предлога закона <> ковању ситног новца ДФЈ; 
•I) upeipcc II|)c,4.ioia закона o ciaiui.an.v плоииих објекага, бродо- 

градилтша, лука и npuciaimmia na мору под управу Министарства сао- 
браКаја Д'!'.!; и 

5) претрес Предлога закона o измени става 'i) члана i Закона o 
укидап.у Врхониог лржанмог Mpaiio6|)aimoitJtiia. 

II.OKVimi' саслушат (аткимк иротле сслтмк'. (Чта лапнсник 
v'tMimiu' ол 'J!) јуна). Пма ли примслаба na прочтаии иаиисник? (Исма). 

Ирсла.т.мо na unimn ргч, na npi-ipcv Прсллога лакоиа o радиичким 
поверенииима, 

Miiimctap нндустрије ДФЈ Лндрнја Хебранг: Другопи и госиодо, 
im ma m иам je   i.i v IIDI.u-u  овога iipojcKia лакоиа 0 радиичким nonjepc- 
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иици.ма постоје, углавном, двије тезе. Оне се разликују у формулаинји 
ирва три параграфа закоиског приједлога. Ha формулаинју коју смо ми 
поднијели, Гланнн одбор Једннстве«их синдиката радннка и иамјеште- 
ника ставио je примједбе и, 1колико je менн познато, ннсистира да се 
оне усвоје. Међугим, ja као одговорни руконодилаи за нидустрију и 
привреду не могу ннкако прнчгтати на то да се радничким повјерени- 
цима даду ona праиа и у опом апсегу как« то захтијевају Сипдикати. 
Наиме, они захтијевају да се радннчки nonjepenmui бирају у свим лр- 
жаипим и осгалим јавним н прнвагиим полузећима, устаиоиама n паллс- 
штвима у којима je запослено најмање 5 ралиика и намјештеника или 
службепика. 

Прије свега, io je данас иемогуНно кад подузеКима управљају још 
приватни власници, a omi nehc дознолиш коигролу над произподи.ом 
коју траже Синлпкати. Поготову ne контролу пријема и отпуштам.а са 
посла. 

Исто 'iaico, ми ne можемо дозиолити да се и у паллештвиш бмрају 
раднички iioiijcpeiiiiuii, јер, мисли.м, пема сммсла, na иримјер, биратп 
иовјереника у Миннстарству вањских послова или у Мннистарстиу уму- 
трашњих послоиа, или ком другом мннистарству. 

Ja hy настојати да убједим другове из Синликата ла je њихов cian 
неиравилан и да права која они траже за радничке повјереинке ne одго- 
варају данашп.ем ступи.у nauier друппиеног разншка. У пил.у pnji 
lueiba опог cnopiior питап.а ja BCII иодим разговоре ta иректавиииима 
Главиог одбора Синдиката, па бих затп предложио да сс irjicipec OHOI 
ириједлога одложи док се разгонори ne окопчају. 

Претседиик: Ja мислим ла je ово na сио.м месту, јер Закоподаипи 
одбор joni mije прммио предчог IViannor олбора Сппдиката. Ja сам, прп- 
y4aiiajyliii један и други предлог, нашао да се ова два гледшта могу 
измирити na тај начпн mro би у кзиесппм сшари.ма Сппдикаш ()ui\- 
пили од ■снојпх захтема, али исто тако мислим да се мора ревидпрати n 
став Прпиредног caneia односно друга Аплрије. Ja сам личпо ;ta 10 11 
се радпичким повереппинма у прпвреднпм iipe,4y:u'luiMa, без облира м 
ли су прпната или државна, даду нећа праиа м да се omi пекако укл.учс 
у коптролу iipoii.tiioAii.e. Ja разумем cian другона пз Главног олбора H 
сматрам да  греба  nocinhu сагласност, јер je ouo нрло  иажпо питаи.е. 

Министар социјалне политикс ДФЈ др Лнтоц Кржнтннк: Ja у сиему 
осгајем при прнобитом предлогу IKOJU jo Мпнистарство социјалне полн 
шке израдпло у  споразуму  са  1'лаиппм одбором Сппдпкгиа  радппка   и 
наметтепика, a name je образложеље, које иам je полел.ено са закоп- 
СМИМ иредлогом, лоиол.по jacno n убедл.иио. 

Јакоб  Авитч:  Ja   исто тако   мпслпм  да   ралпичкпм  повсреттима 
ipe6a дат изиесна ир.та котроле произиодп.е и у прии.ттм преду и 
Кима, јер ic показало да се бат у тм iipeiv.iitunia najiuime сабогира и 
тпекулпте. 
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Министар индустрнје ДФЈ Андрија Хебранг: Оне који шпекулишу 
ii који саботирају ми beuo гонитн no Закону o итекулацијн и приврел- 
ној сабогажн, na било да имамо илн да немамо радничке повјеренике 
са лравом контроле пронзиодње. 

Уопће узев, ono пнтање није тако једностанно као што неким на- 
iiiiiM другоиима изглсда. 11 кад би се стало na глелмппе супротно од оног 
које ja ланас зааупам, које заступам у данашн.ој иашој ситуацији, ми 
бисмо у сиаком случају морали -прапа ралннчких попјсреника тако фор- 
\i\\Tiii>ai'ii ;ui oiioMoi viuiMo :u\ ve ona злоупотребл.аиају. Треба уиести и 
п.ихоиу одгонорпост. 

Мпиистар за Србију Jama Проданонић: Kao na делу оснедочвни 
пријатсл. радника, a ja сам то и као шшистар у краљевини Србији до- 
казао законом који сам спроиео кроз Народну скупштнну, сматрам да je 
колега Хебранг у првву кад мели да и ралничке поперенике треба иезатм 
законом на тачно n законнто itpmeihc спојих npana. Сиако у овој земл.п 
треба да одгоиара за ono mio ради, било да су то радппчки iionepeniuui. 
било обичпи <;лужбеппцп n радпппи, бпло мптктри. Г)ез лпчне ОДГОВОр- 
ностп иема закошпостп n реда у држанп. Ja сам протин спаке злоупо- 
гребе 'iipana, л 6am у nirnepecv радппка, na n пеле name. .прпвреде, да и 
радппчкп поверспппи одговарају за ono mro чине, погшову ако mi се 
ifi iip.ii-.n ia одлучуЈ\ lun угпчу na iip(>ii:tB();in.y \ предузеНнма, фабри 
кама  и радиотшама, плп да угнчу na примање и OTrivimaihc радпика. 

У поглсду пајважпијег miian.a, nman.a npana копгролс произволп.е. 
ja сам сагласап са колегом Хебрашом. Сппдпкатп треба, a можда и мо- 
рају да траже ona npana, a.in мп олгопарамо, Иладл o.uonapal за iipn- 
предну политику која сс спроводи. 

Миле Перуничић: Ja ne разумем ;t;'iiiio бп се уопппе бпралп раднич- 
ки iionepemmn у предузећпма ако onu ne бп пмалп n npano коптролс 
пропзводње, јер o сппм оппм лругпм сгпарпма, o којпма бп omi требало 
ла поде рачупа, старају сс сипдикалпе подружште. Према IOMC, no мом 
мтпл.еп.у, требало би pacnpaninn mi ran.е како omi ipe6a ла иртс коп- 
■ ролу пронзводп.е и са какппм n колпкпм оплатћеп.ем. 

Миннстар ипдустријс ДФЈ Лндрија Хсбранг; Ko he v  IOM случају 
lapaninpam :ta it.tiipinen.e плапопа прппаптх JKIIVUIIM ако nacianv cy- 
i<()<5n iinuljv власнпка n раднпка, a ми iy борбу у овом трепутку не 
можемо im ;iaiio4im..iiii mi noiiiiii. Mu морамо учинИТИ ene да повећвМО 
продукцију. 

Претседннк: Прпма ли Одбор предлог друга Хебрапга да сс npe- 
трес овог законског првдлога одложи за наредну седнииу, с гим да се 
u lo преме прпбапп мпшл.еп.е 1 лаппог одбора Сипднката, јер у овом 
чшап.у Mii МОрамо водиш рачупа n o cianv l.iannoi одбора Ciiiiuii<aia? 
(Прпма ce). 
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Прелазимо на другу тачку дневног реда, на претрес Предлога за- 
кона o повлачењу из оптицаја металног окупациског новиа. 

Иредлагач je Миннстар финансија ДФЈ друг Жујопић. 
Изволите чути предлог закона   (чи ra): 

3 A K O H 
O  ПОВЛАЧКЊУ  m  ОИТИЦАЈА  МЕТАЛНОГ  ОКУПАЦИСКО!'  НОВЦА 

Члаи 1 
Металии   поиац «ojii   се  сала   налази   у   опгицају  у   Демократској 

федерагивној Југославпјп издаг ол сгране (жушшпжих власти (поилачи 
се из оптицаја. 

Члаи 2 
Поилачеи.е мегалпог нониа изнршиће се no курсу који je на одно- 

сно.м валутном подручју одређеи Законом o курссвмма за повлачење 
окупациоких мовчании&. 

Миннаар финансија Савсзне владе одрешиће рошси.ем у коме року 
ti na који начип he се цзпрпштп поилачеп.с поједиппх ирсга мегалпог 
окупапнског новца. Onaj poi<i ne може битн дужп пд meci мссепи од 
дапа објаве peiiien>a Miiniicrpa фппапсија. 

По истеку рока за П()влачс1п.е одпоспе n\K\i: металпог окупашкког 
поица престају 6vnn законско средство плаНлп.а. 

Члан 3 
Поиучепп мегалпп окупаткки nonan vnoipeCnhe се као котжа 

sa искивање металног nonua Демокракке федератмвне Југославије или 
na другп пајпелисходнмјп пачпп којн одредп Министар финансија. 

Члан 4 
Onaj зако-п сгупа na спагу кал се објави у „Службепом листу Демо- 

крагске федерагпипс Југославпјс". 

Образложеп.с Mnmicipa фкнвнсија vi onaj ваконскн предлог гласи 
(ч п i a); 

После iKtnpineiK' замене жупациснш! новчанппа ociao je v отп- 
иају металпп повац ивдат од стране окупагора, Taj nonan nuje ce могао 
замвнити пре него im o ce nvcm у отипај меиипп nonan Демократске 
федеративпе Југославпје, a како lu- ce OH у најкраћем премепу nvciimi 
у оптппај појапл.ује ce могућпост за поплачсп.с окупаписког меплпог 
noniia. Ona мера je преко noipe6na v крајеппма i ie ппркулшпе метални 
новац суседппх држапа. lla ир., >■ Војводнни појавно ce, \ч ie i пада 
neme, прнлив металпог nonna \\л AAIIMIUKC којн ce ГТребаиује преко ipa- 
шце. Ona nojana ce може! очекпваш n v Ма«едониј« и у оппм крајевима 
држапе где je у опгппају италијански n пемачкм метални НОвац. 
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Ошарам дискусију. Жели лн ко реч? (Не јавља се нико). Пошго 
се ннко не јавља за реч, објављујш да je законсмн предлог прим.нен у 
начелу. A нма ли ко против? (Нема). 

Прелазимо на днскусију у појединостима. 

Министар соцнјалнс политике ДФЈ др Антон Кржишник: Ja бих 
овај крагак закон примио без икаквих измена, јер je он потребап, a у 
поглелу  it.eroitt   редакције  ja   ne  »идмм  ima  бисмо  inia.'in  да  мен.амо. 

Миле Перуничић: Ja ne знам зашто je потребан оиде члан 3 у комс 
се lOBopu o KIMU ima he ce урадити ca понученим металним новием. To 
je ствкр Мминстра финансија и иислим да je ona одредба овде излишна. 

Претседник: 11 ja ne mi.mni опраидаи.е за то. 

Понсреник Владс ДФЈ др Обрсн Благојевић: У погледу примједбс 
ДЈЈуга ПеруничиНа и друга Иригсјсдимка могу pehu то да у оном моменту 
нијесам оилашНеи од друга Minmcipa Жујоиића да могу пристати na 
једаи такав предлог. Ilman.c опог члама молим да ce одложи за сједнииу 
Претсједништша ЛНПОЈ-а. Дотле he Министарство фиианспја заузети 
Став m> опом ппгап.у. 

Иретседиик: У реду. Прима лн ce, прсма томе, Преллог закопа o по- 
плачсп.у из oimiuaja мсгалпог (жупаинског iioinia како га je поднео 
Минисмар финаисија са резериисаиим чланом 3? (Прима). 

Прелазимо na ipehv гачку дпенпог реда, na прстрес Предлога за- 
коиа o Koiian.v cmnoi' nmiua. 

Предлагач je Mminciap фппапспја Cpeien '/Kvjonnh. Ja hy прио n\w- 
Minam гекс! законског предпога. (Чита): 

li P E Л .'i O r 
lAKOIIA  O KOHAII.V Cmilor IIOUUA  ДКМС ЖРАТСК!    Ф1-.U l'A 1 ШЛ II 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан 1 
Овлашћује ce Министар финансија Савезне владе да даде исковати 

Ситан НОнац ОД цкнка m Г), 2,  1  и 0,Г)()   uinaiia ДФЈ у укупном пзмосу од 
500 мнлиона дкнара. 

Члаи 2 

Cmmi noiian имаће следећу тежипу n дпмепзпје: 
од Г)        innapa 6 граиа    8 у  пречппку  '2^Ј> мм 
од 2      иннара  I грама   a у пречнику '2'Ј    нм 
ni   1 iiiiia|ia  3  i ра.ма    a  у  пречпику  '20      мм 
од 0,50 днпара 2 грама a у пЈЈечппку 1S мм 

Лсгура новиа биће од umna са мппп.мумом MIIIIDIIC ол '17,5 а OCKLIC 

садржајне легуре одредиће Mnnnciap финмкија Деуократске федера- 
ininie Југослаиије у споразуму са Народном банком, 
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Дозвољено je отстулање у погледу тежине код CBC четирн врсге 
ситног новца 5%   (пет од ero). 

Члан 3 

Ситни нонац Демократске федеративне Југославије имаће овај 
облик: 

а) ca лица: у средини грб Делократске федератнвне Југославије, 
нзнад грба наппис „Југославија" ћирплицом, a нспод грба у вениу девсг 
петокраких звездица; 

б) са наличја: у средини 5, 2 и 1 a иопод броја натитс „лмиара" 
и 50 a испод т&га натпис „пара", све латинииом a у вспцу около псчнаесг 
метсжраких звездица. Испод овнака „дннара" односно „пара" стоји 
„1945"; 

и)  на iimnui новац he имати ни-зове тачкииа a no оболу реике. 

Члам 4 

Сита« новац од овнх 5, 2, 1 н 0,50 дннара дужне су примати све 
државне (савезне, земаљске и ».ima подручне нласти) благајне као и 
благајне свих новчаних завода и то: 

у комадима од 5 днпара до 3.000.    - динара 
у комадпма од 2 динара до 2.000. — динара 
у комадима од 1 дппара до 1.500.— дииара 
у комадима од 0,50 динара ло 1.000.-- динара 

.i ирмиатнп лица н то: 
у комадпма од 5       дииара до 500.    - линара 
у комаднма од 2       линара до 200. — динара 
у комаднма од 1       дкнара ло  100. — динара 
у комалпма од 0,50 динара до    50.— динара 

за једну псплагу. 

Члан 5 
1) Ситан Honau иокоиаће за рачуп Mitmu lapcma финапсија .'UM"- 

кратскс фелераптпс Југослапијс Паролма бапка. 
2) Све троигкопе конап.а cimioi- понца исллаћнваће Министар ф"- 

намсија Савезне владе Народној бапии из добнти од ковања оног ноппа. 
3) Чнста добит од коиапог uomia vni'lu' сс v чржаииу касу Kao 

ванредан .приход и употребитн npnoiuincim m noupiilu' памрсдппх лр- 
жавних нотреба. 

Члап (1 

Овлашћује се Мииистар финансија Савеане владе да у споравуму 
са Народиом банком iipomime Правилиик o организоиаи.у комтроле прн 
изради ситног HOBiu и пријему новца од стране иржаве. 
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Члан 7 

Објаном у „Службеном листу" Министар фннансија Демократске 
федеративне Југославије утврдиће дан пуштања у оптицај сваке врсте 
«<»ноискованог новца. 

Члан 8 
Овај Закон crvna на cnarv даном обнародовања у „Службеном 

листу". 

Молпм ла саслушаге обрамложсње у;* Предлог закона o кован.у 
ситног новиа које je досганио Мпнистар фипансија.   (Чита): 

O Б I' A 3 Л O Ж Е Њ Е 
ПРЕДЛОГА 7.АКОНА O КОВАЊУ СИТНОГ НОИЦА  ЛНМОКРАТСКЕ 

ФЕДКРАТИИ! 11-;  .1УГОСЈ1АНИ.1Е 

Нове иоичаницс Д'1'Ј, издате на основу чл. 1 Закона « повлачењу и 
замени окуиаипскнх новчаиица, имају поред осталпх комада и комаде 
от 1 и 5 динара као најситније. 

Onaj новац малих ирсдпости од хартије, с обзиром на п.егоиу веома 
брзу циркулацију, неподссаи je, јер се хартпја врло брзо улропашћује 
ч iieiui. Потребпо je стога ла се onaj новаи замепи у догледио време 
KniiamiM noBUCM. 

Како je nama најман.а новчамииа од 1 дииаЈХ), IO има iieramniiv 
појаиу при формирап.у uena приликом замене nonua у крајевииа у Ko- 
jima ис цнркулише метални окупашккн повац (иодручје куие), јер сс 
iieiie запкругл.ују na 1 линар naumile. Сгога je гкпре^по да се iipiiniieflii 
ciaue na расположеп.е п комади cm nor Koiiaiior iioima од 50 лара. 

Ово су разлози који су ме руковолили да предложим, ва први мах, 
коваи.е cniiior новиа од 5, 2, 1 п 0,50 дипара Jl'I'J од ципка, с обзиром 
Да je ona ковина и искипањс новиа обез6е1>еио. 

1 lomi метални новац би једно врсме инркулисао паралелно ci iion- 
чаница.ма од 1 н 5 динара. 

liiilie предложеп посебан laKon o поплачеи.у окупаииског мегалног 
новца, чије повлачење греба да се изврши постуггно, да не би настали 
li.nm цоремеКаји у иопчаиом (.аобраћају. 

Отиарам дискуспју у иачелу, 

Мнле Псрушчић: .'i:i иене je неоспорно питање да je сита« метални 
нииац неопходап nanioj привреди и уопште sa правилан новчани сао- 
'M'^ltaj. Чиии ми се, појк-д  lora,   ia je ом потребан И :ta чврсто спроио- 
Овње иове политике цена. Зато ja иислим да закон греба прихватити 
Ki'K(i га je предложио Miiinuiap фииансија. 

Иретседнпк: Оиде je скоро најважнији моменаг io ла hc се НОВИМ 
Коваккм ноицем сузбити садашња негативна појава ла се суме при купо- 
Ншама у радњама увек заокружавају понекад чак и m nelie »редиости 
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од једног дннара. Зато ja мис.чим да je веома погпебап ковани поиаи од 
пола динара. Мислнм да би требало да nmtau буде mro зсоднијм л:\ руко- 
вање. 

Потпретседник Владе ДФЈ Милан Грол: Ако сам правилмо разумео, 
у отицају he бнги ситан ноиаи у апоенмма од 1 до 5 динара, и у папиру 
и у металу. Зар не би би.чо згодно ла се onaj iionau у папиру. који се 
брзо аба због велике ииркулације, повуче, јер су neh садашље динарске 
нончанице, рађене на врло лошем папиру, упропашћене. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Министарство финан- 
сија иисли да постепено повлачп ситан новаи у папиру, иарочиго новча- 
иице од 1 динара. Међутим. ми то ннс.мо у сгап.у ла олмах учинимо, јер 
не.ма.мо доиол.пу КОЛИЧИНу мсчала за кован.е моиог cmiior ноипа од 1, 2 
u 5 дииара, a.ni мостепено, као mro емо рекли, ми Кемо учинити ro ia се 
ПОвуче сав стан iiaimpim iioi'.au. 

Претседник: Ilomro се itimie нико ne jan.i.a :ia реч, шпам прима ni 
сс Предлог закопа o копаи.у сигног iionua у начелу?  (Прима). 

Потпретседник Владе ДФЈ Милан Грол: Ирви члан бн требало je- 
аички iioiipaimiii и уместо да ,,лале искоиаш" гроба мратко рАи „ЗЛ 
искује". Онда примегнли смо ла у јслиом пЈт.мерку immc ,, Ммнистар- 
ство финансија Демократске федеративне Југославије", a у примерку 
који држи друг Вукосављевић  mimo „Министарство  Савезне  владе". 

Прстссдник; To je nch iioiipaiu.L'im п сиула he гласити „Министар" 
ство финансија Савсзие влале", a мислим ча je умеона (тримедба госпо- 
дина ГјКЈла na трсба пјшхчмрпп ono mio je iipi-i IO;KIIO. 

lloiino других примслаба псма, прелазимо на члап '2. Ако нико 
нема Hnmra да прпмети ja бих ono „Дозвољено" у последњем ставу 
ааменио са „Допуписпо". 

Има ли join каквпх прпмелаба?  (Псма). 
У члапу 4 брпсао бпх рсч ,,oimx" у iianv првом, jcji je io iioin\no 

пепотребно. (Прима се). 
Исго тако у чл. 5, ciau лруги, прву реч „Све" избаиио бих, јер je ro 

илеопазам, n прву наредну реч исписао бих великим словом. 
Има лп jom каквпх  прпмелаба  na  члан  S?   (Исма).  A  n.i  члан  7? 

Милс П*руничић: Оплс je noinvno пепо1ребно ово „Објавом у 
„Службеном лпсту", iteh предлажем   IM оиај ч lan гллси; 

Mnmiciapiino фппапспја Саиезпе плале утврдиће nm nvmi.m.a у 
omnuaj сваке upcie мовоискованог новиа н објавиће ro у „Службеном 
ЛИСТу Демокрагске фелераппте Југославије". 

Повереник Иладе ДФЈ др Обрен БлагоЈевић: Примам ову прнмедбу. 

Претседник: Тиме сио усвојили onaj законски пред.  у поједи 
ностима. 
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Прелазимо на четврту тачку днеиног рела, на претрес Предлога 
закона o стављању пловиих објеката, брологралилиппа, лука и npitcra- 
иншта на мору под упраиу Мпнистарстиа саобраћаја ДФ,1. 

Ja hy прочитати прио гексг законоког предлога. (Чита): 

II P Е Д Л O Г 
ЗАКОНА O СТАВЉАЊУ ПЛОВНИХ OBJEKATA. БРОДОГРАДИЛИШТА, ЛУКА 
II ПРИСТАНИШТА HA МОРУ НОЛ УПРАВУ МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА 

ДЕМОКРАТСЖЕ ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члаи 1 

Сни југословеноки и заплењени нелријатежки пловни објекти на 
мору за којс Ко.манда југословенске мориариис нађе да више нису n<v 
требни за војне задатке, сгавл.ају се од 1 јула 1945 године приврвмено 
под улраву Министарства саобраћаја Демократске федеративне Југосла- 
вије. 

Исто тако и сви 'остали југскловенски пловни објекти на иору ета- 
вљају сс привремеио под упраму MumiciapciBa саобраћаја Л'1'Ј. 

Ha бродовс који су na осиову Урсдаба са закимском снагом: 
1) o преузиман,у јуЈослоиенскнх трговачких бродова од cipaiic 

Краљевске југословеиске владе од 27 августа И)43 годиме; 
2) o ставл.ан.у ван cnaic ie проглашењу ништавним и ненаступслих 

измена м допуна Уредбе са законжом снагом o преузимању југословен- 
ских iрсоначких бродопа од cipanc 1\рал>е11скс југослииенске владе ОД 
12 маја 1944 годмнс — од 4 aitivcia 1944 године; и 

3) o изменама Урсдбс са закомско.м спагом o прсузм.мању југо- 
словенских фкжачких бродопа од cipain' Краљевс-ке југословенске 
владе од 27 августа 1943 [одипс -    од 27 септембра 1944 године; 

били или имали бти под упрапом Minmciapciiia саобраћаја Демо- 
KpaiCKc федерагиипе Јхчославије примениће се гакође стап 2 овога 
члама. 

Члан 2 

Сва југословенска бродогралилиипа на мор^киј оба.ш. као и mi.t 
к,>ја се палазе нли сс булу малазила под влашћу Демократске федсра- 
'iiinu' JvrDiaaiiiiji- на морској обалп, CI-M тшх који припалају Миниспар* 
ству народне одбране Демократске федеративне Југославнје, ставл>ају 
се приирсмеио иод управу Министарстла caoftpahaja Демокрагсхе феде- 
l'arnnni' Jviосланије. 

У иил.у yiiaiipi'l)L'ii.a поморсша, a рали и u p,i in.c м оправке бродова 
'"цргбиих :ia mio успсчпиијо одимјап.с noMopcKoi саобраћаја, Министар- 
C
TU() саобраНаја Дс.мокЈЈаико фсдсративне Југославије предузеће све 
Потребне иере, као оправке и ируго, за брзо оспособљав^ње бродогра* 
аитшгга. 
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Члаи 3 
Све југослоиенске луке и пристаништа, као н one луке и приста- 

ништа које се налазе или се буду налазила под илашћу Дсмократске 
федерагиине Југослаинјс пап.иају се, уколико досада ннсу била под 
управом Министарсша catKSpahaja Демократске федератииие Југосла- 
вије, под љегову управу. 

У nn.'bv што успешнијсг олмпјап.а саобраКаја Мииистарсгво саобра- 
haja Де.мократске федеративне Југославије нредузеће заједно са Mmui- 
старствои грађевина све потребне мере, као што су изградње и олравке 
кејова п лучких п прмсгапипитх шкгројсња. 

Члан 4 
Миписгарски савег Демократске федерагавне Југославије иосебним 

> рсдбо.м са законском снагом iipoimcahe: 
1) начин одрсђииаи.а пакпадо бродовласницима за улотрсбу n 

сиентуалнн губитак пловних објеката из члана 1 овога Закона; 
2) иачии yiioipe6e Фопда no последп.см сгаву члапа 1 Уредбе са 

законском cnai ом o измепама Уредбе, ca закопском снагом o преузнман.у 
југословенских трговачкнх бЈшлова од cipanc Крал.енске југословенскс 
иладе од 27 августа 1943 годнне - - од 27 септембра 1944 тодинс, ради 
louunclieii.a бролоиласнпка :ta iich изгубл.енс или иотопл.ене бролопс 
који су билп прсузеги од cipane Крал.сиске југословснске иладе у 
смислу Урсдаба наведспих у сктву 3 члаиа 1 onor Закана; и 

3) ■начнн обешгсНсп.а бродопласиика за досадаи>у упочребу бро- 
лова који су били прсуасги под упраиу a по Ујимби ca закопском слагом 
0 прсузимаи.у југословснских iproiia4Knx бродона од странс Краљеиске 
југословеноке влалс од 27 авгусга 1943 годипс. 

Уредбом која се нма прописат iipcuuuu-lic en ла lic процсиу imeic 
;i висину обеттећси.а ушрђииаш иарочта Комисија. Оиу Комисију по- 
Јгаил.аће и pa:ipeiiianahc Мннисгар саобра1>аја у сагласиостн са Претссд- 
HUKOM MmmciapcKor савета Лсмокраикс федсратнне Југосланије. 

За досада прегрпл.ену тгсгу пријавс за обптНки.с и иакиадс 
морају се поднети Комисији у року од 60 дана од дана кад Комнсија 
буде објавила преко „Службеиог лмсга Демокртскс фслсрагииие Југо- 
;лавије" да je отпочела свој рад. 

Џ 
Члан 5 

Министарски caaei Демократсхе федеративне Југославије посебном 
Уредбом са законско.м снагом ПЈкчш.аКс мачпн олрфшап.а иакналс 
сопсшсиицпма за yiioipe6y бродојрачмлпппа, У Уролби КОЈа се нма про- 
imcaiii iiiH'.uni.iehe сс ча hc iiii.imv обециећења ca СОПСТВешшима брода- 
градилишта утврђивати нарочша комиспја. Оиу Комисију aiociaia.ahc 
и pasipeuianahe Министар саобраћаја у сагласности са Претседником 
Мннистарског савета Делократске федеративне ЈугославиЈе. 
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Члан 6 
Оилашћујс се Мннистар саобраћаја Демократске федеративне Југо- 

славије да пропнше Уредбу за Haupmeibe чланова 1, 2 и 3 овог Закона 
ii да издаје Правилнике за регулисање рада бродоградилишта на мору, 
иривремеио преузетнх под улраву. 

Члан 7 
Onaj Закон стуша ma сиагу дачшм обнародоиања у „Службеном 

листу Демократске федератшше Југослалије". 
Отварам диокусију у начелу. 
(У начелној дискусији учествовали су Милан Грол, Моша Пијаде, 

Тодор Вујасиновић, Лндрија Хебраиг, Марко Вујачић и др Еуге« Равми- 
хар, али говори нису сачувани.) 

Протседник: lipe псго mro при^емо na /UIOKVCHJV прочмпаНу вам 
цримедбе na овај заисокски npe/uior које смо данас добили од Miiumcnpa 
пра/восуђа. друга Ф1>ола. Te лримедбс iviace   (чита): 

1) Одрсдба ■става 2 чл. 1 оног заиажа je суиишиа, потто je neh 
у ставу 1 истог члаиа рсчеио да се crni,југослопенски пловпи објекти 
сгавл.ају под у.праву cai»e3iior Мииистарстм ca<)6i)ahaja. Иначе, ако би 
се хтјела задржати одредба става 2, оида би трсбало прецизирати који 
<у то „остали југословенски пловни објскти ма иор/". 

С.матрам JU би .се одредба става 3 oivor члаиа могла пресгилизираги 
'iaKo да гласи: „Одредба предп.ег стаиа се одпоси n na one плоппе об- 
јокте (бродове) ma мо|)у, који су мрема nocrojehiiM ирошкима бпли или 
Миали бити под ушравом савсзпог Мпппстарства ca(()6pa}iaja". Ona iii)e.'i- 
ложеиа одредба je много једноставнија и •стилоки бол.а, те обухвата 
све уредбе које су напедепе ПОД 1), 2) и 3) erana 3 члапа 1. 

2) У члапу 2 истог npojcKia памјести ipnjenn „Мпппстарспво на- 
родне ()дб1)апс Лемократскс" федерашвпе Јуиклавпје", ставптп „држапп". 

3) Пјкжпс члама 4 je доста гломазап, a иоред тога je у везп са 
члаиом Г) пстог лројекта, ге <.ам митл>си>а да би ona два члапа требало 
'4)ey|>i-,,'inin као једап члам, noniio и једап и другп садрже пеке ззјсд- 
чпчке одредбе. Тако nona редакцпја члапа 4 би гласила: 

„Онлатћује <.е Мтпплараки canjer Демокрак-ке федератвпс Ју- 
ПОСлаиије да донесе иосебиу уредбу o пачипу одрс^пваи.а пакпаде нли 
ofienncheii.a за утлребу, :»а neh и;п убл.епе n iioioiu'ijc'iie плоппе об- 
joivie, илп :ia евстуалпп губтак оппх објекам, одиоспо за упопребу 
бродоградилишта, којн <е стапл.ају под упрапу саисзиог Мипнстарства 
^aoCpahaja у смпслу члапа 1 и 2 овог замока. 

Oito.M уредбом предвпдеће се и n.iponnia комиспја :ia ynipl,)iiinaii.e 
'4H>ueiie imele и ппсииу пакпаде, одткто обеипеКен.а no ciaiiy 1 овог 
'Man;!. Члаиопе one i<oMiK4ije шккшл.а MmiiKiap саобраКаја у сагла- 
^'iiocrn ca Ирегседппком Mnniuчајкког сапјета Демократске феде^атипие 
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Југославије, a блнже одредбе o ■саставу, o раду и o оријављивању пре- 
трпљене штете до даиа ступања на снагу овог закона, npomicahe са- 
везни Мннистар саобраћаја." 

4) ГЕропис члана 6 требало би престилизирати тако да гласи: 
„Овлашћује се савезни Мннистар саобраћаја да издаје ближе од- 

редбе у циљу изнршења овог закона, као и o начину регулисаим рада у 
бродоградилиштима на мору, привремено преузетих под управу". 

Министар саобраћаја Тодор Вујасиновић: Овај законски предлог 
радили су код нас стручљаци иоморске граие и иислим да ие би требало 
мењати формулације којс су они далн, na из тих разлога не бих могао 
да прнмнм примедбе друга Фрола. 

Ja ћу сам предложити Ј'едну измену када буде дошла на ред. 
Вн знате да je ово питање заоновано na трима уредбама са закои- 

OKTOI снагом које ј^е влада др Шубашића донела у Лоидону, августа 1943 
и 1944 године. Ha тим трима уредбама ми базнрамо наше захтевс. Према 
томе, плашим се да свака промеиа текста може самој ствари иашмодити, 
јер, као што сам рекао, овај законски нацрт je дуго проучаван н саста- 
вили су га crpy4ii>aiw na оспову лопдопских уредаба 'и лтлнм да се 
ирими као што je предложеи. 

Hapaimo, m ћемо усвојиги од ових примедаба само оне које се могу 
прнхватити као лобол.шање предложе.ног текста. 

Претседннк: Прслазимо на претрес у појединостима. 
Пошто имате текст законског 'прељчога, предлажем да се текст по- 

ново н€ чита, ueh да дискутујемо редом o сваком члану.  (Нрима се). 
Министар саобраћаја Тодор Вујасинопнћ: Предлажем ла се у члану 

1 став први, уместо „1 јула 1945" стави „даном ступап.а на спагу овог 
закона", iiouiro je предвиђеип рок протекао.  (Прима се). 

Претседник:   Ако  других трнмслаба   пема,   прслазпмо   na   члаи   2. 
Ha члан 2 имам ja прнмедбу. Ja бмх уместо овога у трећсм релу 

„припадају Мннистарству" ставио „под управом Мнпистарства". 
Пошто других примедаба нема, члап 2 je примл.еи. 
Министар за колонизацију Сретсн Вукосављекић: Молим да се ono 

у члану 3, други став, први ред, „успсшнијег одвпјаи.а саобраћаја" за- 
менп, јер се саобраНај ne може одвијати, одвија се клупко, a саовраћај 
се обавља нлн npuiii. 

Претседник: Да, то треба поправити и казаћемо уместо „одвијања" 
„npiiiciba". (Прима се). 

У члану 4 треба сагласити у падежу „Уредбу" и сгавиш „Уредбом". 
(Прпма се). 

У члану 5 уместо ,,са соисгвепииима" треба ставити сп.мо „сопстве- 
иика". 

Повереник Владе ДФЈ др Евгениј Равнихар: Oiuiaiiihcn сам да из- 
јавим да можсмо прнхватити формулацију коју je друг Фрол предложио 
за члан 6. 
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Претседник: Има ли joiu каквик примедаба? (Мема). При.ма ли се? 
(Прима). 

У члану 7, који je Јшследњи, треба заменити ради једтообразносги 
речи „да^ом обнародонаља" и иописати „кад се објапи у ,,Службеном 
листу Демократске фед&ративне Југославије". 

Овим je прегрес у појединостпма заиршеп. 
Прелазимо на последњу тачку днешог реда, na претрес Предлога 

закоиа o измени члаиа 1 Закона o укндаљу Врхоииог државног npauo- 
браниоштва, државних праиобраниоштапа, Врхоиног држаиног тужно- 
штна, виших држашшх тужиомггана и државних тужиоштапа од 23 
априла 1945 године. 

Onaj предлог закопа достанио je Геперални секретар Владе ДФЈ. 
оматрајући ла се овим исправља прапуст који je учињен приликом до- 
iiomeii.a закона од 23 алрила. 

Ja hy иам лрочитати тсксг предлога (чита): 

3 A K O И 
O ИЗМЕНИ  ЗАКОНА O УКИДАЊУ ВРХОВНОГ ЈЦОКАИНОГ Ill'ABOliPAHH- 
OIHTBA,     Д1>ЖАИИИХ     ПРАВОБРАНИОШТАВА,     ВРХОВНОГ    ДРЖАВНОГ 

ТУЖИОШТВА.  ВИШИХ ДРЖАБНИХ ТУЖИОПГГАВА  И ДРЖАВНИХ 
ТУЖИОШТАВА  ОД 23 АПРИЛА   1945  ГОДИНЕ 

Члап 1 

Послоии Врховног држампог тужиоипна, питпх држаиних гужио- 
mraua п државних тужиоштава преносе се на Јапиог тужиоиа Де»кжрат- 
cite федератиипе Југославије и његове подређене oprane. 

Послови Врхоиног државног правобраниоштва и државних право- 
браниоштаиа прелазе у иадлежносг паллсппаиа, предузсћа и устаноиа 
У име којих су држаииа праиобрлииопппа пгппила имопипско-праиие 
»нгересе држане, с тим ла се Jamni тужилац Дсмократске федсратипне 
Југослапнје и п.егоии подређеии opranu старају o лпкнплапијп досад 
"^рсшеппх npe.'Dieia схолпо олредбама опог Закона. 

Чллп 2 

Onaj Закон ступа na спагу кад се објаип у „Службепом лпсту Демо- 
Кратоке федератиипс Југосланпје". 

Ошарам дпскуспју у пачслу. Iloniio се нико ne јапл.а за рсч прела- 
8имо na претрес у појединостима, 

Ono mio одмах пада у очп јесге io да закоп у паслоиу има јслпу 
"Разпипу, јер се закон одпосп само na пзмепу члапа 1, Из предложепог 
Наслова ro се ne види, зато лредпажем да се у самом наслову 'каже За- 
^0" o измени члана 1 Закопа... итд. (Прима се). 
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Исто тако предлажем да се члану 1, као први став, стави оно што 
се увек ставља 'кад се мења или допуњава неки члан и то отприлша' 
овако   (п иш е): 

Члан 1 

Члан 1 Закона o укаидању Врховног државпог правобраниоштаа, 
државних правобраниоштава, Врховног државног тужиоштва, виших др- 
жавних тужиоштава и државних тужиоштава од 23 априла 1945 године 
мења се и гласи: — na онда да следи лредложени текст.  (Прима се). 

Министар индустрије Андрија Хебранг: Мислим да je на мрају 
предложеног текста члана 1 тј. ,,сходно одредбама овог закона" иепо- 
требио. 

Претседник: И ja тако мислим. Отажете ли се да бришемо то? (Сла- 
жемо). 

Према томе, Закон o измеии члаиа 1 Замона o укидању државиог 
тужиоштва, виших држамжх тужиоштаиа и државних тужиоштава je 
усвој««. 

Овим je исцрпен дневии ред дашшње седнице, коју hy ja ca иашим 
лопуштеи>ем закључити. 

(Седница je закључена у 19,15 часова). 
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17 SEDNICA 
(21 jula 1945) 

Početak u 17 časova. 

Pretsedavao Protscdnik Zakonodavnog odbora Prctsedništva 
AVNOJ-a Mosa Pijade. 

Prisutni: Jos;p Rus, Marko Vujačic, Mito Peruničić; 
Ministar prosveto DFJ Vladislav Ribnikar, Ministar socijalne po- 

litike DFJ dr Anton Kržišnik, Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaeo 
Cubri'.ović. 

Pretscdnik: Otvaram sedamnaestu sednicu Zakonodavnog odbora 
sa sledečim dnevnim redom: 

1) pretres Predloga zakona o radničkim poverenicima; 
2) pretres Predloga zakona o organizaciji poljoprivredne mašinske 

službe; i, 
3) pretres Predloga zakona o zaštiti spomemka kulture i prirod- 

njačkih retkosti Demokratske federativne Jugoslavije. 
Pro prelaza na dnevni red da pročitam zapisnik prošle sednice. 

(Čita zapisnik 16 sednice od 17 jula). Ima li kakv'h primedaba? (Nema). 
Zapisnik je overen. 

Prelazimo na dnevni red, pretres Predloga zakona o radničkim 
poverenicima. 

Ja l)ili pročitao novi predlog zakona kako su ga sporazumno pre- 
dloži Ministar socijalne politiko DFJ \ Glavni odljor Jedinstvenih 
sindikata radnika i nameštenika Jugoslavije. Ovaj novi zakonski pre- 
dlog razlikuje s© od ranijeg predloga druga ministra Kržišnrka, koji 
j'S takode bio podnesen u saglasnost' sa (ilavnun odlx>rom Sindikata, 
1 od predloga druga Ilebranga koji je bio dat u vidu primedaba na 
predlog ministra Kr/Jšnika. 

U ovaj novi predlog druga Kržišnika, drugi po redu, unesena su 
prva tri člana po najnovijem predlogu Glavnog odbora Sindikata. Po 
^vemu sudeći, drug Hebrang nije uspeo da ubedi drugove iz Sindikata 
ii ispravnost svojo teze, jer vidimo, da su Sindikati samo u izvesnoj meri- 
■Unen^ii ranije svoje zahteve, ali da su u glavnoj stvari ostali pri rani-- 
jem stanovištu. 
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Ja mislim da Zakonodavni odbor treba da razmotri ovaj drugi 
predlog druga Kržišmka I Sindikata, pošto nam drug Hebrang nije 
dostavio nikakav novi predlog niti je došao na ovu sedmcu koja je 
zakazana juče i po njegovoj inicijativi. Prema tome, ja ću sada pro- 
čitati tekst novog zakonskog predloga   (čita): 

ZAKON 
O RADNJCK'IM POVERNICIMA 

§  1 
U svima državnim, ostalmi javnim i privatnim preduzećima, usta- 

novama i nadleštvima (preduzećima) u kojima jo zaposleno najmanje 
pet radmka, nameštenika i službenika (radnika) biraju se povercnic 
radnika, nameštenika "' službenika (radnički poverenici). 

§2 
Radnički povereniei su zakonski izabrani prelstavnici radnika u 

preduzeću i u tom svojstvu stoje u stalnoj vezi, kako sa narodnim vla- 
stima i upravom preduzeća, tako i sa s'ndikatima radnika i nameštenika. 

§3 
Zadatak je radničkih povorenika da rado na zaštiti socijalnih i pri- 

vrednih interesa radnika i da pomažu u organizaciji unapređenja pro- 
izvodnje, da saraduju u razrađivanju i sprovodenju u život planova 
proizvodnje ; da kontrolišu da preduzeća svojevremeno ispunjavaju sve 
zadatke državnih vlasti. 

U dužnost radničkih poverenvka spada naročito: 

a) Socijalni delokrug: 

1) Da u sporazumu sa sindikalnim organizacijama posreduju u 
pregovorima oko pripremanja i zaključivanja kolektivnih ugovora o 
i adu, kao i da vrše nadzor nad njihovim izvršenjem. 

2) Da obavezno posreduju u otklanjanju ili sporazumnom reša- 
vanju svih sporova nastalih iz radnih odnosa. Ukoliko u tome ne bi 
uspeli, radnički poverenici izvestiće o tome sindikaJne organizacijo • 
nadležnu narodnu vlast. 

3) Da učestvuju pri utvrđivanju normi, akordnih tarifa, proeečnih 
i nvnimalnih zarada ukoliko one nisu regulisane kolektivnim ugovo- 
rima, u saradnji sa sindikalnim organizacijama i poslodavcima, i da 
kontrolišu njihovo sprovodenje. 

4) Da nastoje da se strogo primenjuju sve mere, koje su propi- 
sane od nadležnih narodnih vlasti za zaštitu radnika i učenika u po- 
gledu radnog vremena, zdravlja, života i socijalnog osiguranja, kao i 
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da obaveštavaju i potpomažu nadležne narodne vlasti u svim pitanjima 
koja se tiču primene postojećih zakonskih propisa o zakonskoj zaštiti 
radnika. 

5) Da učestvuju sa upravom preduzeća pri primanju i otpuštanju 
radnika, ukoliko kolektivnim ugovorom ili kojim drugim zakonskim 
propisom nije predvideno. 

6) Da vodo evidenciju o otpuštanju i primanju radnika, o nesreč- 
nim slučajevima u preduzeču i da o tome redovno izveštavaju nadležnu 
narodnu vlast. 

7) Da učestvuju u upravi raznih radničkih ustanova (radničkih 
stanova, dečj'h skloništa, kuhinja itd.). 

8) Da se staraju o stručnom obrazovanju i usavršavanju radnika 
i učenika, kako u teoretskom tako i <u praktičnom pogledu. 

b) Privredni delokrug: 

9) Da sa sindikalnom organizacijom, upravom preduzeča : nadle- 
žnim narodnim vlastima razvijaju radni elan, podižu radnu disciplinu 
i vode borbu protiv sabotaže. 

10) Da saraduju na primeni i praktičnom iskoriščavanju rezultata 
dobljenih pnmenom propisa Odluke o jednoobraznom računovodstvu 
od 1 februara 1945 (»Službeni list« br. 6 od 20 februara 1945 god.). 

11) Da kod radnika razviju smisao za racionalan rad u predu- 
zeču i da sastancima radnika, pomoću diskusije o proizvodnim zada- 
cima i planovima proizvodnje organizuju zajedno sa sindikalnim orga- 
nizacijama takmičenja u svrhu savlađivanja poteškoća, uklanjanja 
nedostataka, povećanja proizvodnje i maksimalnog iskorišćavanja ka- 
paciteta, kao poboljšanje metoda rada. 

Odredbe tačke 1 i 5 primenjivaće se na državna nadleštva i usta- 
novo utoliko što će radnički poverenici moći činiti predloge i primedbe 
rukovodiocima tih nadleštava i ustanova u smislu tih tačaka. 

U dužnost radničkih poverenika spadaju i svi drugi poslovi iz 
oblasti socijalne i privredne zaštite radnika koji im biuln povercni 
drugim zakonskim propis'ma. 

§4 
Izbor radničkih poverenika vrši se neposrednim tajnim glasanjem 

sa kandidatskim listama (proporcionalni sistem). 
Aktivno izborno pravo imaju radnici (šegrti) oba pola zaposleni 

11 preduzećii u času izbora. 
Pasivno izborno pravo imaju, pod uslovom da uživaju građanska 

P'ava, svi birači koji- su navršili KS godina života. Radnici dobrovoljci 
JUgoslovenske armije imaju pasivno izborno pravo l>ez obzira na 
godine života, 
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§5 
Izbore radničkih ротегсттјка provode izborni odbori redovno u 

mesecu maju svake godine. Kod sezonskih preduzeća i onih ikoja b' 
sa radom započela posle ovog roka izborii radničkih poverenika mogu 
se provoditi i uposle ovog roka. 

Izborni odbor sačinjavaju radnički poverenici kojima je mandat 
istekao. 

Izborni odbor mora.imati najmanje 3 člana. Ako se izborni odbor 
ne možo obrazovati iz razloga što radnic' nisu ranije birali povercnike 
ili što je mandat svima poverenicima prestao, odnosno što u predu- 
zeću ima manjo od 3 poverenika, okružni narodni odbor po predlogu 
sindikalne orgamzacije odrediće, odnosno popuniće izborni odbor Hz 
reda radnika dotičnog preduzeća. 

Predlagači primljeno kandidatske liste mogu odrediti svoga prel- 
stavnika i njegovog zćjjneniika u izborni odbor, što se mora naznačiti 
na kandidatskoj hsti. Pretstavnici kandidatskih lista, odnosno nj:hovi 
zamenici, imaju pravo prisustvovati radu izbornog odbora. 

Član 6 
Mandat radničkih poverenika traje godinu dana, odnosno do 

^dućeg redovnog roka za izbor. 
Рте isteka godine dana može mandat radničkih poverenika prestati 

u sledečim slučajevima: 
1) ostavkom; ako za nju ima opravdanih razloga. Ostavku uva- 

žava zbor radnika doličnog preduzeća, odnosno cijeljenja većinom 
glasova; 

2) istupom iz preduzeća; 
3) opozivom, ako se za to na zboru izjasni većina radrnka za]K>- 

slenih u preduzeću, odnosno odeljenju; 
4) gubitkom časnih prava na osnovu pravnosnažne sudske pre- 

sudo ili gubitkom izbornog prava na osnovu odlmke nadležne narodne 
vlasti; 

5) smrću. 
IJpražnjena mosta moraju se popuniti iz redova izabranih zame- 

nika najdalje u roku od 14 dana. 

Član 7 
Broj radničkih poverenika i njihovih zamenika određuje se prema 

broju   radnika   zaposlenih   u   preduzeću   i   to   ako   je   u   preduzeću 
zaposleno: 

od     5 do   20 radnika, bira se. 1 poverenik; 
od   21 do   50 radnika, biraju se 3 poverenika; 
od    51 do 100 radnika, biraju м>   !  poverenika; 
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od 101 do 150 radnika, biraju se 5 poveren'ka; 
od 151 do 250 radnika, biraju se 6 poverenika; 
više od 250 radn'ka, na svakih daij'h 100 radnika bira se još po 1 

poverenik, no s tim da u jednom preduzeću ne može bili 'zabrano više 
od 20 poverenika. 

Ako je preduzeće sastavljeno od1 više samostalnih odeljenja, može 
svako odcljenje birati radničke povercnike, al' икирап broj'ovih pove- 
renika ne može biti veći od broja radničk'h .poverenika predviđenog 
prethodnim stavom za dotično preduzeće. 

Ako preduzeće u raznim mestima ima svoja postrojenja sa naj- 
manje 5 radnika, radnički poverenici se biraju .posebno za svako od 
t:h postrojenja. 

Član 8 
U preduzećima u kojima je zaposleno više od 100 radnika radnički 

|K>verenic:i izradiće za svoje delovanje poslovnik. 
Radnički poverenici su dužni da po uputstvu, koje će propisati, 

zemaljsko Ministarstvo socijalne politike, podnose p'smene izveštaje 
o svome radu. 

Član 9 
Radnički poverenici za vršenje svojih dužnosti po propisima ovo^ 

zakona ne primaju nikakvu posebnu nagradu. 
Ukoliko su radničk' poveremci primorani da izvesne poverene "im 

dužnosti obavljaju za vreme trajanja radnog vremena u preduzeću 
smatraćc se kao da su to vreme proveli na svom redovnom poslu. Kod 
radnika koji rade na parče vreme provedeno na ovoj dužnosti obra- 
čunava se u sraameri njihove prosečne normalne zarade. 

Član 10 
Preduzeća ne mogu otpustiti radničke poverenike za vreme tra- 

janja njihovog mandata kao poverenika, sem u slučaju krivičnog dela 
utvrđenog sudskom presudom. 

Član 11 
Vlasnic' i upravnici privatnih preduzeća i upravnici državnih i 

zadružnih preduzeća, koji sprečavaju radničko poverenike u vršenju 
njihovih dužnosti (čl. 3) ';li se ogreše o odredbe Cl. 9 i 10 ovog Zakona, 
kao i oni koji sprečavaju Članove izbornih odbora u vršenju njihovih 
dužnosti, kazniće se prema težini dela: 

1) opomenom koja će se o trošku preduzeća objaviti u dnevnoj 
Štampi; 

2) novčanom kaznom do 25.()()() dinara; 
'Л) prnudnim radom do 'Л meseca. 
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Kazna po tač. 3 može se izreći bilo sama, bilo uporedno sa kaznom 
po tač. 2, ako je poslodavac ipostup'o sa. naročitom bezobzirnošću 
prema radničkom povereniku. 

Pri odmeravanju visine kazne uz;maće se naročilo u obzir, da li 
postoji zla volja i društvena ipokvarenost poslodavca, kao i da li je 
delo u povratu. 

Ako poslodavac nije fizičko lice, Kazn'će se odgovorni rukovodilac, 
odnosno odgovorni članovi uprave pravnog lica. 

Ako se od! osuđenog ne može naplatit' izročena novčana kazna 
zamenićo se kaznom prinudnog rada, računajući za svakih 50 dinara 
po 1 dan prinudnog rada, s tim da ova kazna ne može preć' 3 meseca 
prinudnog rada. 

U slučaju da se krečena novčana kazna ne može naplatiti od 
odgovornog rukovodioca, odnosno člana uprave pravnog lica, za nov- 
čanu kaznu solidarno je odgovorno pravno lice. 

Za državna i ostala javna preduzeća vazo opšti disciplinski propisi. 

Član 12 
Za postupak po krivičnim delima iz čl. 11 ovog Zakona nadležni 

su narodni sreski sudovi. 

Član 13 
Izuzetno od propisa čl. 5 i 6 ovog Zakona izbori radničkih pove- 

reirka za 1945/46 godinu izvršiće se do kraja 1945 g. Radi sprovo- 
denja izbora obrazovaće se okružne izborne komisije od 3 do 5 čla- 
nova, koje po predlogu sindikalne organizacijo određuje nadležni 
•okružni narodni odbor. 

Ovo komisije predlažu sreskim ili gradskim, odnosno reonskim 
narodivm odborima na potvrdu izborne odbore č'ji članovi moraju biti 
radnici iz odnosnih preduzeća. 

Član 14 
Bliže odredbe za izvršenje ovog Zakona izdaju zemaljske vlade, 

odnosno organ koga one ovlaste. 

Član 15 
Ovlašćuje se savezni Ministar socijalne politike da propiše Uredbu 

o sprovodenju izbora radničkih poverenika. 

Član 16 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 

mokratske federativne Jugoslavije«. 

Ministar socijalne politike DFJ clr Anton Kržišnik: Ja sam, dru- 
govi, ponovo govorio sa rukovodstvom Sindikata Jugoslavije, ali dru« 
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Salaj neće, jer ve!i da ne može, da otstupi od stava koji je Glavni odbor 
Sindikata zauzeo u pogledu prava radn'čkih poveren'ika na kontrolu 
proizvodnje. Oni smatraju da je to bUno u instituciji radničkih pove- 
renika. Ja sam na 'istom stanovištu, ma da dozvoljavam da nisu isklju- 
čena izvesna otstupanja od predloženih rešenja. 

Pošto su ovde neke stvari popravljene, ovaj projekat .pretstavlja 
u izvesnoj meri kompromisno rešenje na koje će posle odlučnog stava 
koji imaju naši Sindikati, verujem, pristati i drug Hebrang. 

Mile Peruničić: Ja mislim naprotiv da ovaj predlog ne donosi 
nikakvo kompromisno rešenje, jer drug Hebrang najviše insistira na 
tome da se radmckim poverenicima ne da pravo kontrole proizvodnje, 
a Sindikati nisu promcniiH svoj stav, što znači da je svako ostao na 
svojem ranijem stanovištu. 

Istina, Sindikati su nešto izmenilii ostale formulacije, al" je pitanje 
da U će drug Hebrang pristati na to. Mislim da mi u Zakonodavnom 
odboru ne bismo mogli da učinimo bogzna šta, jer nema druga He- 
branga. Ja 1;спо mislim da bismo ovaj predlog mogli primiti, jer ga 
predlažu Tesorni ministar i Glavni odbor Sindikata. 

Pretsednik: I ja mislim da ovaj novi sporazumni predlog Sindikata 
i Ministra socijalne poIUike pretresemo i da ga predložimo Pretscdni-' 
štvu AVNOJ-a, a tamo će biti i drug Andrija, pa će se celo pitanje 
raspraviti. Ja ne znam zašto je on toliko zapeo. Moje je uverenje da 
novi projekat odgovara i da je stav Sindikata opravdan. Uostalom 
videćemo. Prema tome, možemo preći na ponovno č1 tanje. 

Novi paragraf 1, koji ćemo mi označiti članom, jeste predlog 
Sindikata. 

Ministar socijalne politike DFJ dr Anton Kržišnik: U pogledu ovog 
člana Sindikat' su ostali pri ranijoj formulaciji i ja ne bih tu imao šta 
da dodam; primam ga. 

Prelsednik: Da li se prima? (Prima). 
I član 2 je po predlogu Sindikata. Ja bih i taj usvojio bez izmena. 

(Glasovi :   Slažemo se). 
I član 3 su predložili Sindikati i smatram da i to zasada ne d'ramo. 

(Prima se). 

U članu 4 mogli bismo samo izostaviti poslednju rečenicu trećeg 
stava, jer ne treba izuzimati dobrovoljce Jugoslovcnske armije. Njima 
treiba dati sva prava i aktivna i pasivna, bez obzira na godine života. 
Kad su umelii da se 1к>ге umeće da se snađu i u ovim dužnostima. 

Ministar socijalne politike DFJ dr Anton Kržišnik: Ja mislim da 
*0 ne izostavimo, već da i to pitanje rešimo na sedniei Pretscdnišlva 
AVNOJ-a, pošto treba da konsuilujemo drugove iz Armije. 

/7/ 



Pretsednik: U redu. Ja bih ovde u trećem stavu člana 5 nešto 
izmen'O i kazao »ne iz reda radnika« nego »iz redova radnika dotič- 
nog preduzeća«. (Prima se). 

(Za ovim je Zakonodavni odbor, jednoglasno i bez izmena, primio 
članove 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 po predlogu ministra 
dT Kržišnika.) 

Mi ćemo sa tim predlogom izići pred Pretsedmštvo, pa ćemo tamo 
videti. 

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, na pretres Predloga za- 
kona o organizaciji (poljoprivredne mašinske službe. 

Ja ću prvo pročitati predlog zakona kako sam ga dobio od Mini- 
stra poljoprivrede,   (čita): 

PREDLOG 
ZAKONA O ORGANIZACIJI POLJORIVREDNE MAšaNSKE SLUŽBE 

Član 1 
Na teritoriji Demokratsko federativne Jugoslavije organizuju se, 

prema propisima ovog Zakona poljoprivredne mašinske stanice pod 
rukovodstvom i nadzorom Saveznog i federalnih ministarstava poljo- 
privrede. 

Član 2 
Poljoprivredna mašinska služba vrši sledeće zadatke: 
1. Izradu plana i uputstava za vršenje poljoprivredne mašinske 

službe i organizovanja poljoprivrednih mašinskih slanica; 
2. Prikupljanje već postojećih državnih i nabavka novih poljo- 

privrednih mašina; 
3. Izrada planova r izdavanje uputstava za racionalnu upotrebu 

poljoprivrednih mašina u privatnom vlasništvu; 
4. Opravka poljoprivrednih mašina, nabavka goriva, materijal;: i 

rezervnih delova za njihovu popravku; 
5. Obavljanje poljoprivrednih radova pomoću poljoprivrednih ma- 

šina gde se potreba ukaže; 
6. Staranje o izobrazbi stručnog kadra za poljoprivredno-mašin- 

sku službu. 
Član 3 

Za izvršenje zadataka označenih u članu 2 staraju se Savezno 
ministarstvo poljoprivrede i zemaljska ministarstva poljoprivredo. 

Član 4 
Zadatci saveznog Ministarstva poljoprivrede su sledeći: 
1. Da se stara o organizaciji uprave (direkcije)  poljotprivicdiiili 

mašinskih stanica federalnih zemalja, da pomaže kod osnivanja istih 
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stručnim    uputstvima,    stručnom    radnom   snagom   i   materijalnim 
sredstvima; 

2. Da sa stara o snabdevanju (uvozu iz inostranstva i proizvodnji 
u zemlji) mašinskih stanica sa novim strojevima (poljoprivrednim i 
radioničkim) gorivom, materjalom i rezervnim delovima za popravak 
strojeva; 

3. Da se stara o stručnoj izobrazbi ^kadra za mašinske stanice 
izdavajući uputstva za održavanje stručnih kurseva i za osnivanje 
stručnih škola; 

4. Da se stara za potrebnu jednoobraznost u tehničkoj i računskoj 
organizaciji mašinskih stanica; 

5. Da radi na tipiziranju i reoniranju poljoprivrednih mašina; 
6. Da organizuje međusobnu pomoć između federalnih zemalja 

u poljoprivrednim mašinama i stručnoj radnoj snazi. Dispozicije Sa- 
veznog Ministarstva poljoprivrede po ovome Obavezne su. 

Član 5 
Pri zemaljskim Ministarstvima poljoprivrede osnivaju se uprave 

poljoprivrednih mašinskih stanica sa zadatcima: 
1. da se staraju o organizaciji poljoprivrednih mašinskih stanica 

na terenu; 
2. da daju uputstva za rad stairca, da upravljaju i vrše nadzor 

nad njima; 
3. da so staraju o snabdevanju stanica potrebnim mašinama, re- 

zervnim delovima i pogonskim materijalom; 
4. da organizuju radionice za popravku mašina; 
5. da so staraju o izobrazbi potrebnog broja traktorskih vozača i 

mdian^ara. 
Pri GNOV-u osniva se Direkcija poljoprivrednih mašinskih sta- 

nica sa istim zadatcima. 

Član (i 
Uputstva i naređenja o tehničkoj i računovodsko j službi mašin- 

skih stanica, o organizaciji kurseva i škola za stručni kadar mašinskih 
slanica, o raspodeJi i kontroli utroška goriva i maziva, malerijala i 
rezervnih delova, o naplati i premiranju rada koje izdaje Savezno mi- 
nislaistv« poljoprivrede obavezna su za sve zemaljske uprave poljo- 
privrednih mašinskih slanica. 

Član 7 
Za neposredno izvršenje zadataka poljoprivredne mašinske službo 

osnivaju se poljoprivmlne mašinske stanice u srezovima ili određenim 
fejonlma, koje imaju sledeče zadatke: 

I. da  so svo ix>lj<>pr i vredno mašine maksimalno iskoriščuju; 
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2. da se organizuje radionica za opravku poljoprivrednih mašina, 
sprava i alata; 

3. da se stara o stručnom i prosvclnom podizanju svoga osoblja; 
4. da vodi tačnu evidenciju o svim većim poljoprivrednim maši- 

nama svoga .područja; 
5. da neposredno rukuje radom svih većih poljoprivrednih mašina 

bez obzira na vlasništvo i da ih prema potrebi raspoređuje po svom 
području ili im određuju proizvodne zadatke i norme s pravom kon- 
trole i sankcija; 

6. da se stara za blagovremeno trebovanjc, nabavku i smeštaj po- 
trebnih kohčina goriva, maziva, materijala i rezervnih delova za 
odpravku mašina i sprava. 

Član 8 

Poljoprivredne mašinske stanice kao i njihove područne ustanove 
: preduzeća državna su privredna prcdu/.eća i posluju po načelu ko- 
mercijalnog vodenja poslova. 

Član 9 

Sve uprave poljoprivrednih mašmskih stanica, sreske (reonske) 
poljoprivredne mašinske stanice, i njihove ustanove i preduzeća izdr- 
žavaju se iz svoga budžeta. Prihodi ima da pokrivaju rashode i da 
daju višak koji će se upotrebUi za dalju izgradnju poljoprivrednih ma- 
šinskih stanica. 

Glavni prihodi poljoprivrednih maSinskih stanica jesu: 
1. Naplata za rad poljoprivrednim mašinama; 
2. Pozajmica za poljoprivredne mašine; 
3. Naplata za opravke privatnih poljoprivrednih mašina. 

Član 10 

Savezni Ministar poljoprivrede u sporazumu sa Saveznim Mini- 
strom finansija doneće za finansisko poslovanje svih ujJrava (direk- 
cija) poljoprivrednih maSinskih stanica poseban pravilnik o računovod- 
stvu i računskoj kontroli. 

Član 11 
Za osnivanje i uređenje ovih uprava poljoprivrednih maSinskih 

slanica i njihovih ustanova i preduzeća staviće Savezni Ministar finan- 
sija potreban kredit na raspolaganje Saveznom Ministarstvu poljopri- 
vrede koje će kredit podeMi na federalne i autonomne uprave. 

Član  12 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom obnarodovanja u »Službenom 

listu DFJ«. 
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Sve do sada izdane naredbe i propisi o poljoprivrednoj i mašin- 
e-koj s'.užbi ukoliko su u suprotnost i sa. ovim Zakonom stavljaju se 
van snage. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

Na ovaj zakonski predlog ja sam dobio pismeno primedbe koje je 
dostavio Ministar pravosuđa drug Frane Frol, kao potpretsednik Za- 
konodavnog saveta Vlade DFJ. (Čita): 

ZAKON'ODAViNfl SAVET VLADE 
DEMOKRATSKI-    FEDERATIVNE    JUGOSLAVIJE 

Вг.   10G/46 

PRIMJEDBE 

NA    ZAKON    O  ORGANiZACIJI   POLJOPRIVREDNE MAŠINSKE SLUŽBE 

Ad član 1. 
Bitni sadržaj ovog zakona jeste organizacija poljoprivredne ma- 

šmske službe, te je u članu 1 trebalo reći da se ta služba, a ne 'poljopri- 
vredne mašinske stanice, organiziraju na osnovu ovog zakona. 

Ad član 3, 4 i 5. 
Smatramo da se za sada ne mogu iscrpno navesti sve zadaće sa- 

veznog Ministarstva poljoprivrede, niti zadaci zemaljskih ministar- 
stava poljoprivrede, pa smo zbog toga mišljenja da se u članu 3 da 
jedna formulacija, prema kojoj bi opće rukovodstvo nad radom poljo- 
privredne mašinske službe spadalo u nadležnost saveznog Ministarstva 
poljoprivrede, dok bi neposredm nadzor vršila zemaljska ministarstva 
poljoprivrede, a obzirom na zadaće mašinske službe' u današnje doba 
bUo bi potrebno da se ovlasti savezni Mimstar poljoprivrede da svojini 
uputstvima organizuje taj rad;. Uostalom, kada se uzmu u otozir svi 
propisi predvideni u ovom zakonu, onda proizlazi da se oni odnosi4 

uglavnom na organizaciona pitanja, a takva pitanja no rešavaju se 
zakonom, nego uredbom bilo Ministarskog savjeta, bilo saveznog Mi- 
nistarstva poljoprivrede. Ono što bi trebalo roguliralii zakonom i zbog 
čega ovo treba da bude zakon a ne uredba, to je zato što se poljopri- 
vrednoj mašinskoj službi stavlja u zadaću izrada planova i izdavanje 
uputstava za racionalnu upotrebu poljoprivrednih mašina koje su u 
privatnom vlasništvu. Kada bi so izostavila ova odredba, onda sve 
ostalo što je predvideno u ovom zakonu moglo bi biti regulirano i 
iiredlK>m, No ako se hoće da se daju u zakonu osnovne smjernice, onda 
to zaista treba da budu osnovna pitanja principijelne prirode, a ne orga- 
nizacione forme koje se mogu vremenom i promijeniti. Na primjer: 
U točki 3 člana 4 predvideno je da se savezno Ministarstvo poljopri- 
vrede, stara o stručnoj izobrazbi kadrova za mašinske stanice, što je za 
sadašnje vrijeme potpuno opravdano, ali što možda sutra već neće b'ti 
opravdano kada se federalne jedinice osposobe za ovu zadaću. 
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Iz ovog proizilazi da bi1 zakon obuhvat'o odredbe iz člana 3 sa tom 
Izmjenom što bi se saveznom Ministarstvu poljoprivrede dalo u na- 
dležnost opće rukovodstvo, a zemaljskim ministarstvima poljoprivrede 
neposredni nadzor, član 4 bi se izostavio, a član 5 skratio utoliko što 
bi se izostavile zadaće 'poljoprivrednih mašinskih stanica, koje bi bile 
određene uputstvima saveznog Ministarstva ipoljoprivrede. 

Ad član 6. 
Smatramo da nije potrebno naročito isticati, a naročito u zakonu 

ovakve vrste da su uputstva i naređenja saveznog Ministarstva poljo- 
privrede obavezna za zemaljske uprave .poljoprivrednih mašinskih sta- 
nica, jer to proizilazi iz općeg rukovodstva koje ima savezno Ministar- 
stvo poljoprivrede. 

Ad član 7. 
Sa već iznijetih razloga nije potrebno unositi zadatke mašinskih 

stanica 'U ovom zakonu, već je dovoljno reći da one neposredno izvr- 
šuju zadaće poljoprivredne mašinske službe. 

Ad član 8. 
Iz ovog člana ne vidi se koje su to područne ustanove i podu- 

zeća mašinskih stanica. 

Ad član 9. 
Ono što je rečeno kod člana 8 važi i ovdje s tim da detaljno razla- 

ganje o tome ikako se pokrivaju rashodi ^poljoprivrednih stanica i koji 
su njeni prihodi ne spada u ovaj zaikon. 

Ad član 11. 
Budžetiranje poljoprivrednih mašinskih stanica takode ne spada 

u ovaj zakon. 

Ad član 12. 
Prema uputstvuna Zakonodavnog savjeta završno naređenje kod 

svih zakona treba da glasi: »Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi 
u »Službenom listu«.« 

Prema izloženom. Zakon o organizaciji poljoprivredne mašinske 
službe, po našoj zamisli, glasio bi ovako: 

Član 1 
Na teritoriji Demokratske federativne Jugoslavije orgamzuje se 

poljoprivredna mašinska služba, koja vrši ove zadatke: 
(prepisati tačke 1 do 6 iz predloženog nacrta). 

Član 2 
Poljoprivredna mašinska   služba   stoji pod općim   rukovodstvom 

saveznog Ministarstva poljoprivrede, a iKviKxsredm nadzor nad ovom 
službom vrše zemaljska ministarstva poljoprivrede. 
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Pri zemaljskim ministarstvima poljoprivrede osnovaće se Uprave 
poljoprivrednih mašinskih stanica, pod čijim će se nadzorom u srezo- 
vima ili određenim nejonkna osnovati poljoprivredne mašinske stanice 
za neposredno izvršenje zadaća poljoprivredne mašinske službe. 

Član 3 

Ovlašćuje se Ministar saveznog Ministarstva poljoprivrede da u 
sporazumu sa Ministrom saveznog Mmstarstva finansija donese bliža 
upulstva za izvršenje ovog zakona. 

Član 4 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objav« u »Službenom listu«. 
Smatramo da bi na ovaj način zamisao o organizaciji ipoljopri- 

vredne mašinske službe dobila pravilniju primerni i ne bi bila ukalu- 
pljena, već bi se prema potrebama pojedine zadaće poljoprivredne ma- 
šinske službo mogle poveravati onim ustanovama koje u danom mo- 
mentu najbolje mogu 'zvršiti ove zadaće. 

Smrt fašizmu    - Sloboda narodu! 

Beograd, 21 juia 1945 
PotpTvdsjcdnik  Zflikonod^ninog savjeta 

Frane Frol, s. r. 

Nema sumnje u to da je potrebno organizovati državnu maš'nsku 
poljoprivrednu službu i njeno rukovodstvo usretsrediti u resor .poljo- 
privredo, jer će se tako obezbediti da poljoprivredne mašinske stanico 
pravi'lno iskorišćuju mašino i pomažu blagovremenu i kvalUctnu obradu 
zemlje. Uostalom o tome će nam opširnije reći drug Čubrilović. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubrilović: Ja ću bUi vrlo 
kratak. Poljoprivredna mašinska služba, kao što ste čuli h zakonskog 
projekta, vršiće vrlo važne zadatke, one zadatke bez kojih mi ne mo- 
žemo ići naprod u obnavljanju i podizanju našo poljoprivrede. Mi na- 
ročito to no možemo učiniti na državnom sektoru, ako ne budemo 
planski radili i to sa čvrstim planom i ako ne prikupimo sva sredstva, 
mašine i alate itd. u cilju što racionalnijeg koriščenja. Ovaj predlog 
zakona, ja sam uveren, nije savršen. U njemu treba štošta možda pro- 
menili, mnogo stvari će budući život prevazići, ili ih nećemo ni prime- 
niti; ovo jo novina za nas. Mi nismo uopšte imali iskustva u orga- 
nizaciji ovakve službo i, prema tome, poslužili smo se samo iskustvima 
Sovjetskog Saveza. Ja neke primedbe druga Frola primam. 

Ja ipak molim da se ovaj zakon primi, kako bismo štoipre zakora- 
čili i u ovu oblast našeg staranja i napora za obnavljanje i unapre- 
đenje |K>ljopi:vredo. 
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Ministar prosvete DFJ Viadislav Ribnikar: Zakonski predlog b' 
svakako trebalo popraviti i poboljšat', terminološki ujednačiti i primiti 
opravdane primecibe druga Frola koje su ovde pročitane. 

Josip Rus: Poljoprivredna mašinska služba nama je s'gurno po- 
trebna i mislim da smo mnogo propustili što je nismo ran'je organizo- 
vali, što nismo prikupili sve poljoprivredno oruđe, jer je mnogo od 
toga neracionalno konšćeno, pa i sada se neracionalno koristi, a dosta 
je i upropašćcno. Poljoprivredne mašinske stanice koje će se osnivati 
po selima i poljoprivrednim centrima, nema sumnje, odigraće značajnu 
ulogu u obradi zemlje i u izvršenju planova poljoprivredne proizvodnje. 

Pretsednik: Ja mislim da smo zakon u načelu primili i da možemo 
preći na pretres u pojedinostima. 

Pre svega ja bih naslov dopunio, i kazao bih: »Zakon o organiza- 
ciji državne poljoprivredne mašinske službe« da se zna tačno da se 
ovaj zakon odnosi' na poljoprivrednu mašinsku službu koju organi- 
zuje država. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubriiović: Primam. 

Pretsednik: Član 1 mogli bismo da popravimo prema primedbama 
druga Frola. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubriiović: Slažem se s tim, 
ali pored toga da se i u poslednjem redu imesto »federalnih« stav' 
»zemaljskih ministarstava«. 

Pretsednik: Prelazimo na član 2. Njega treba tehnički i jezički 
popraviti. Ja bih ovde u prvom stavu kazao »izrađuje planove i upat- 
stva«, zatim u stavu 2 umesto »prikupljanja« rekao bih »prikuplja već 
postojeće državne poljoprivredne mašine i nabavlja nove«; dalie u 
tač. 3 opet »izrađuje«, u tač. 4 »vrši opravke«, u tač. 5 »obavlja«, i u 
tač. 6 »stara se«; sve ovo mesto ovih imenica. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubriiović: Slažem se. 
Pretsednik: Prema lome, član 2 sa ovim izmenama i dopun.'sma 

glasi  (č ' t a): 

Član 2 
Poljoprivredna mašinska služba vrši sledeče zadatke: 
1. izrađuje planove i uputstva za vršenje poljoprivredne mašinske 

službe i organizuje poljoprivredne mašinske stanice; 
2. prikuplja već postojeće državne poljoprivredne mašine i na- 

bavlja nove; 
3. izrađuje planove i izdaje uputstva za racionalnu upotrebu po- 

ljoprivrednih mašina u privatnom vlasništvu; 
4. vrši opravke poljoprivrednih mašina, nabavlja goriva, materijal 

i rezervne delove za njihovu popravku; 
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5. obavlja poljoprivredno radove pomoću poljoprivrednih mašina 
gde se potreba ukaže; 

6. stara se o obrazovanju stručnog kadra za poljoprivrednu ma- 
sinsku službu. 

Član 3 mislim da možemo primiti kako je predložen, samo da se 
umesto velikog slova »Savezno« stavi malo »s«. 

Prelazeći na član 4 predlažem da primimo sugestiju i primedbu 
druga Frola i u prvom redu dodati da se ovde radi o zadacima Mini- 
starstva poljoprivredo u poljoprivrednoj mašinskoj službi, a no samo 
reći »zadaci saveznog Ministarstva poljoprivrede su s!edeći:« 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubrilović: Primam tu pri- 
medbu, jer so ovde pri1 izradi i mislilo na to, samo se nije reklo. 

Pretsediiik: Ono što se mislilo, trebalo jo i napisali, jer oni koj' 
primenjuju i čitaju.zakon ne mogu znati šta su zakonodavci mislili ako 
to nisu i napisali. 

Ministar presvete DFJ Vladislav Ribnikaf: Ja bih ovaj član pot- 
puno prestilizovao jer jo rogobatan, a ima i izraza < roči koje su nepo- 
desne. Svuda mesto »strojeva« treba reći u srpskom 'zdanju zakona 
»mašina«, a zatim saobraziti i terminologiju. 

Pretsediiik: Ja bih sve ove stavove počeo malim slovima, jer 
tačke nisu završene tačkama, već su svuda stavljane tačka i zapeta. 
Onda, ja bih, na ppmor, tačku i) izmonio i napisao ovako: »da pomaže 
organizaciju zemaljskih uprava i pokrajinskih poljoprivrednih masin- 
^kih stanica«, a sve bi ovo drugo izostavio, jer je to nepotrebno deta- 
Ij'sanje. U drugoj tački rekao bih samo: »da se stara o snabdevanju 
mašinskih stanica novim mašinama, gorivom itd.« U trećem stavu: »da 
se stara o stručnom obrazovanju« a no »izobrazbi« itd. 

Prema tome, predlažem da ovaj član 4 glasi   (čita): 

Član 4 
Zadaci saveznog Ministarstva poljoprivrede u poljoprivrednoj ma- 

šinskoj službi jesu: 
1. da pomaže organizaciju zemaljskih uprava i poljoprivrednih 

mašinskih stanica; 
2. da se stara o snabdevanju mašinskih stanica novim maš'nama, 

gorivom, materijalom i rezervnim dolovima za popravak mašina; 
3. da se stara o stručnom obrazovanju kadrova za mašinske sta- 

nice osnivanjem stručnih škola i izdavanjem uputstava za održavanje 
stručnih kurseva; 

4. da se stara za potrebnu jednoobraznost u tehničkoj > računskoj 
organizaciji mašinskih stanica; 
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5. da radi na tipiziranju ii reoniranju poljoprivrednih mašina; 
6. da organiznjc međusobno pomoć 'zmedu pojedinih zemalja u 

poljoprivrednim mašinama i stručnoj radnoj snazi. Dispozicije sa- 
veznog Ministarstva poljoprivrede po ovome obavezne su. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubrilović: Ja sam zahvalan 
na ovom poboljšanju zakonskog predloga, jer je ovo stvarno bolje. 

Pretsednik: Prelazimo na član 5. Ja b'h i ovde, kao i1 u članu 1, 
kazao umesto »poljoprivrednih mašinskih stanica« »poljoprivredne ma- 
šinske službe«, U stavu 5. umesto »izobrazbi« stav'o bih »obrazovanje« 
i u poslednjiem stavu ovog člana umesto »Direkcija« kazao bih »pokra- 
jinska uprava«poljoprivrednih mašinskih stanica« kako se ona zove u 
Vojvodini. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubrilović: U  redu, primani. 
U pogledu primedaba druga Frola na član (i ja mvslim da mi 

moramo zadržat' centralno rukovodstvo ovom službom, jer verujem 
da ćemo samo tako ol>ezbediti tačno i pravilno funkcionisan}? službe 
i izvršenje planova. 

Pretsednik: Ja se ne slažem sa tim da se ovde ■'zričito kaže da su 
uputstva saveznog ministarstva obavezna za sve zemaljske uprave 
poljoprivrednih mašinskih stanica. Mislim da i u tom pogledu ima pravo 
drug Frol i to treba brisati. 

Josip Rus: I ja mislim da jo to ne^jolrebno, a donekle se i kosi sa 
principima federacije, jer se oduzima pravo federalnim jcdiincima da 
one ove službe regulišu prema svojim potrebama i svojim prilikama. 
Uostalom dobro je rečeno u primedb1 druga Frola: to rukovodstvo 
saveznog ministarstva proizlazi iz svih ostalih odredaba i to nema 
potrebe izričko naglašavati. 

Pretsednik: Onda da brišemo ovo »obavezna su za sve zemaljske 
uprave poljoprivrednih maš'nskih stanica«, ali da ono gore 'sto tako 
popravimo i da kažemo »Uputstva ' naređenja o tehničkoj računsko; 
službi mašinskih stanica za organizaciju kurseva i škola za stručn' 
kadar mašinskih stanica, za raspodelu i kontrolu utroška gorva i ma- 
ziva, materijala ' rezervnih delova, izdaje savezno Ministarstvo poljo- 
privrede.« 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubrilović: Primam. 
Pretsednik: Prelazimo na član 7. 1 na ovaj član smo ima!5 pri- 

medini druga Frola. Međutim, ja smatram da nije suvišno odredit' 
neposredne zadatke mašinskih staiuca. Ovde treba izvršiti izvesno 
prebacivanje reči i jezički doterati. 

Josip Rus: Ja bih primetio još i to da je ovde nepotrebno reći da 
poljoprivredne   mašinske   stanice rukuju    radom   svih  većih  pnljopri- 
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vrednih mašina bez obzira na vlasništvo. Predmet ovog zakona nije 
da raspravlja pitanje vlasništva. To se ovog zakona ništa ne tiče. 

Pretsednik: Pravilno. 
Prema tome, član 7 u novoj redakciji glasi   (čita): 

Član 7 

Za neposredno rzvršenje zadataka poljoprivredne mašlnske službe 
osnivaju se u srezovima Hi određenim reonima poljoprivredne mašin- 
ske stamce koje imaju sledeče zadatke: 

1. da maksimalno iskorišćuju svoje poljoprivredne mašine; 
2. da organizuju radionicu za opravku poljoprivrednih mašina, 

sprava i alata; 
3. da se staraju o stručnom i prosvetnom uzdizanju svoga osoblja; 
4. da vode tačnu evidenciju o svim većim poljoprvrednim maši- 

nama svoga područja i da ih prema potrebi raspoređuju po svom po- 
dručju ili da im određuju proizvodne zadatke i norme s pravom 
kontrole; 

5. da se staraju za blagovremeno trebovanje, nabavku i smeštaj 
potrebnih količina goriva, maziva, materijala i rezervnih delova za 
opravku mašina i sprava. 

Prima li se član 7 kako je pročitan? (Prima). 
Prelazimo na član 8. 
Ovde mislim nije nešto u redu. Ako su mašuiske slanice privredna 

preduzeća, onda su to ■' njihove područne ustanove. Prema tome, usta- 
nova jednog preduzeća deo je tog preduzeća i ovo je, mislim, suvišno. 
Zato bih ja prosto kazao: 

Član 8 

Poljoprivredne mašinske slanice jesu državna privredna predu- 
zeća i posluju po načelu komercijalnog vodenja poslova. 

Ministar poljoprivrede Dl-J dr  Vaso Cubrilović: Primam. 

Pretsednik: П članu П ja b:li izostavio prvih pet reči, pa bih počeo 
član sa »Sreske (rejonske) poljoprivredne slanice« : brisao bih »i nji- 
hove ustanove i preduzeća« -- jer to buni - zatim, ne bih ostavio ovo 
»izdržavaju se iz svoga budžeta« nego »iz svojih prihoda«, utoPko 
pre što se odmah u idućoj rečenici govori o prihodima koji moraju da 
pokrivaju rashode. М> moramo budžete da rasterećujemo i da što V'še 
idemo na privredir  račun. Ostalo možemo primiti. (Prima se). 

Prelazimo na član 10. Ja bih ovde samo promenio i rekao umeslo 
^doneće« »propisaće« i izostavio reči »(direkcija)«. Prima 11 se? 
(Prima). 

Član 11 možemo primiti kako je predložen. (Prima se). 
Isto tako i član 12, ako nema drugih predloga. (Nema). 
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Ovim smo prihvatili Predlog zakona o državnoj poljoprivrednoj 
mašinskoj službi. 

Prelazimo na treću tačku dnevnoga reda, na pretres Predloga za- 
kona o zaštiti spomenika kulture i prirodnjačkih retkost" Demokratsko 
federativne Jugoslavije. 

Ja ću pročitati zakonski predlog  (čita): 

ZAKON 
O   ZAŠTITI  SPOMEN1IKA   KULTURE   I  PRIRODNJAČKIH  RETKOSTI   DEMO- 

KRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Č'.an  1 

Svi nepokretni i pokretni kulturno-istoriski, umetnički i ■etnološki' 
spomenic' kao i prirodnjačke rolkosti zoološkog, botaničkog, geološko- 
paleonlološkog, mineraloško-petrografskog i geografskog karaktera 
ma kome oni- pripadali i u ma čijem se posedu nalazili mogu bili stav- 
ljeni pod zaštitu države. 

Član 2 

L' c'lju zaštite osniva se »Vrhovni uistitut za zaštitu i naučno prou- 
čavanje spomenika kulture i prirodnjačkih retkosti« sa sedištem u Beo- 
gradu, koji stoji pod nadzorom Ministra prosvete savezne vlade. 

P'ederalne jedinice osnovaće svoje zemaljske zavode za zaštitu i 
naučno proučavanje spomenika kulture i prirodnjačkih retkosti koj: 
stoje pod nadzorom Ministra prosvete federalne jedinice. 

član 3 

Vrhovni institut za zaštitu na osnovu obrazloženog predloga na- 
dležne zemaljske ustanove za zaštitu može priznali svojstvo spome- 
nika odnosno svojstvo prirodnjačke retkosti: predloženoj nepokrelnosti 
Ш pokrelnosti. U tom slučaju Vrhovni institut za zastUu odrediće gra- 
nice direktno zaštićene nepokrelnosti i granice okoline koja stoji pod 
ograničenjem ovoga Zakona. 

Ukoliko je ne^kretnost ili pokretnost, koja se slavlja poti zašt'iu 
vlasništvo saveznih ili zemaljskih vlasti odluka o zašt'li, podleže odo- 
brenju saveznog ili zemaljskog Ministarskog saveta. 

Odluka o zaštiti stupa na snagu kad se objavi u »Službenom bslu 
Demokratske federativne Jugoslavije«, 

Istovremeno sa odlukom a prema potrebi i ranije Vrhovni insti- 
tut za zaštUu zatražit će kod nepokrelnosti zabilježim u gruntovmm 
knjigama koju će provesti nadležm sud. Protiv odluke Vrhovnog insti- 
tuta zamteresovanom licu pripada pravo žalbe na Ministra prosvete 
savezne vlade koji odlučuje konačno. 
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Član 4 
Nepokretni i pokrelm ku'.turno-isloriski, etnografski i, umetniokii 

spomen;ci koji kao takovi budu stavljeni pod zaštitu države ne smeju 
se raskopavati, premeštati, prepravljati, restaurisati, dozidivati i rušiti 
bez prethodne dozvole zemaljskog zavoda za zaštitu. 

Isto tako nepokretni i pokretni spomenici (prirodnjačke reikosti 
zoološkog, botaničkog, geološko-^ a leontološkog, mineraloško-petro- 
grafskog i geografskog karaktera, koji kao takovi budu stavljeni pod 
zaštitu države ne smeju se. uređivati, otkopavati, skupljati, ubijati, 
kidati, lomiti i uopšte uništavati bez prethodne dozvole zemaljskog 
zavoda za zaštitu. 

Član б 
Unutar granice određene  za  nopokreinosti  po čl.  3 ove  Uredbe 

zabranjeno je svaka gradnja i ma kakova promena oblika terena bez 
prethodne dozvole zemaljskog zavoda za zaštitu. 

Član 6 
Zaštićeni pokretni   spomenici   ne smeju se otuđiti,   založiti   niti 

izvesti  u  inostranstvo bez prethodne dozvole zemaljskog zavoda za 
zaštitu. 

Član 7 
Svo nepokretnosti kao i one pokretnosti, koje vlasniku ne sduže U 

njegovom naučnom radu, mogu se u cilju uspešnijeg naučnog ispiti- 
vanja eksproprisaU uz naknadu u vsin: njihove prometne vrednosti. 

Član 8 
Kada to naučni razlozi zahtevaju nadležne ustanove za zaštitu 

ovlašcene su vršiti naučna ispitivanja, iskopavanja i eksperimente i 
na onim nepokrelnostima državo i privatnih lica, koja u danom tre- 
nutku još nisu stavljena pod zaštitu države u smislu ovog Zakona. 

Ovo svoje pravo mogu ustanove za zaštitu preneti i na druge 
naučne ustanove ili naučne radnike. 

Vlasniku takovih nepokretnosti daće so naknada u visini prihoda 
navedenog u poslednjoj poreskoj prijavi za doličnu nepokretnost a uz 
obavezu da će se ova nepokretnost po završenom koriščenju dovesti 
U Upotrebljivo stanje ili dati vlasniku odgovarajuća naknada. 

Član 9 
Ukoliko bi vlasnik i druga fizička ili pravna lica postupala protivno 

Članu -I ovoga Zakona, pa usled loga na zaštićenom spomeniku nastane 
Kakva Šteta, 'maju ga o svom trošku prema uputstvima zemaljskog 
zavoda za zaštitu vratiti u prvobitno stanje ili naknaditi štetu. 
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Vlasnika se u slučaju ponovljenog prekršaja člana 4 ovoga Za- 
kona zaštićeni spomenik može prisilno eksproprisat: uz naknadu u 
vis'ni njegove prometne vrednosti. 

U slučaju zlonamernog oštećenja zaštićenog nepokretnog spome- 
nika ili nedozvoljenog otuđenja, zalaganja ili izvoza u inostranstvo 
zaštićenog pokretnog epomenika, može se isti vlasniku oduzeti odlu- 
kom suda u korist države bez ikakve naknade. 

Lica, koja .prekrše odredbe iz člana 5 ovoga Zakona dužna su na 
zahtev i prema uputstvima zemaljskog zavoda za zaštitu o svom trošku 
srušiti podignute objekte i teren dovesti' u prvobitno slanje. 

Član 10 

Nadležne ustanove za zaštitu ovlašćene su da mogu po svom na- 
hođenju a o državnom trošku vršiti sve radove potrebne radi opravke 
r održavanja zaštićenog spomenika. 

Član 11 

Sva lica, koja se bave trgovinom pokretnosti kulturno-istoriskog, 
umetmčkog i etnološkog karaktera te prirodnjačkim retkostima zoolo- 
škog, botaničkog, geološko-ipaleontološkog, mimeraloško-petrografskog 
i geografskog karaktera, dužna su da prema posebnim raspisima svaki 
pojedini predmet pre iznošenja na prodaju ponude na otkup zemalj- 
skom zavodu. 

Član 12 
Sve pokretnosti kulturno-istonskog, umetničkog i etnološkog zna- 

čaja kao i prirodnjačke retkost', koje se posle obnarodovanja ovog 
Zakona budu iskopale ili na drugi način odvojile od zemlje, izvadile iz 
vode ili uopšte našle prilikom naučnih iskopavanja i ispitivanja Za račun 
države ili po odobrenju zemaljskih zavoda za zaštitu, postaju vlasništvo 
države. 

Član 13 
Svako stručno unutrašnje fotografsko ili filmsko snimanje, merenje 

I crtanje zaštićenog pokretnog i nepokretnog spomenika zabranjeno |o 
l>ez dozvole zemaljskog zavoda za zast'tu. 

Član 14 
Vlasnik zaštićenog nepokretnog spomenika uživa na zaštićeni 

objekt od dana oglašenja odluke o zaštiti poresko olakšanje u vis'nr 
od 50% do potpunog oslobođenja. 

Predlog za visinu poreskog olakšanja dostavlja zemaljski zavod 
za zašti-tn nadležn.m vlastima. 
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Član 1б 
Sv'm nepokretnim i pokretnim spomenicima oduzetim iiii ekspro- 

prisanim u korist države po propisima ovoga Zakona upravljače na- 
dležni zemaljski zavod za zaštitu. 

Član 16 

Odluku o eksproprijaciji kao i odluku o naknadi vlasnicima spome- 
nika u smislu člana 7, 8 ' 9 ovoga Zakona kao i odluku o oduzeču u 
smislu člana 9 stava 3 ovoga Zakona donosi nadležni Okružni narodu: 
sud na predlog ili zahtev zainleresovanih lica, zemaljskog zavoda za 
zaštitu ili Vrhovnog instituta za zaštitu. 

Protiv odluke Okružnog narodnog štula stranke imaju pravo 
žalbo na viši sud, koji odlučuje konačno. 

Član 17 

Okružni narodni odbori dužni su da u najkraćem roku izveste ze- 
maljski zavod za zaštitu o svakom objektu naučnog i kulturno-umct- 
nickog značaja ili prirodnjačke retkosti, koji postoji ili bude nađen na 
njegovom području. Kontrolu nad ovim radom vrši zemaljski zavod 
za zašt'tu. 

Član 18 

Za prekršaje iz člana 4, 5, 6, 9, 11, 13 ovoga Zakona učimlac se 
može kazniti novčanom kaznom od 500 din. do 10.000 dinara. U težim 
slučajevima učinilac so može kaznili prinudnim radom bez lišen1;' 
slobode, Ikšenjem slobode Ф lišenjem slobode uz prinudan rad sve u tra- 
janju do godine dana. 

Može se izreči i kazna gubitka političkih i pojedinih građanskih 
prava. 

Za postupak po ovirn prekršajima nadležan je u prvom stepenu 
Sreski narodm sll{ii a ц drugom i konačnom stepenu Okružni na- 
rodni sud. 

Član 19 
Bliža uputstva za sprovocicnje ovog Zakona i o ustrojstvu Vrhov- 

nog Instituta za zaštitu propisaćc pravilnik Ministar prosvete savezne 
vlade, a propise o ustrojstvu zemaljskih zakona za zaštitu propisače 
Ministar prosvete pojedine federalne jedinice. 

Član 20 
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju da važe Odluka Na- 

cionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije o zaštiti i čuvanju kultur- 
nih spomenika i starina od 20 februara 1945 godine »Službeni list« od 
'i marta 1945 br. 10. 
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Član 21 

Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 

Ministar prosvete DFJ Vladislav Ribnikar: Nama je ovaj zakon 
potreban da bismo sačuvali vel'ki broj spomenika naše nacionalne kul- 
ture i naših prirodnih lepota, jer su dosada mnogi predmet' dragoceni 
za nauku i kulturu i umetnost oštećeni ;И upropašćeni. Činjeni su poku- 
šaj' i da se iznesu preko gramce. Ja mojm da se ovaj zakon usvoji 
kako je predložen, jer se na ovom projektu vrlo dugo i studiozno radilo. 

Josip Rus: U ćelom svetu su kulturno-istorisk', umctničk" i uopšte 
retki prirodnjački predmeti, koji su od većeg značaja, stavljeni pod 
zaštitu države. Prema tome, i naša nova država ima ne samo pravo 
već i dužnost da sve spomenike našeg kulturnog nasleda i našeg pri- 
rodnog bogatstva stavi pod svoju zaštitu. Zato pozdravljam dono- 
šenje ovog zakona. 

Pretsednik: Ja sam ovaj zakon dva do tri puta pročitao i smatram 
da je zaista ozbiljno pripremljen, tako da ovde nema potrebe vršiti ma 
kakvo velike izmene. 

Na ovaj zakon doslav'lo je primedbe Ministarstvo za Konstituantu 
koje glase (č И a): 

MINISTARSTVO ZA KONSTITUANTU 
DEMOKRATSKE   FEDERATIVNE   JUGOSLAVIJE 

lir.  ЗМ 
U   juka 1»45. 

Beograd 

Ovaj projckat zakona koji ima za cilj za.štitu svih nepokretnih i 
pokretnih kulturno-istorijskih, umetničkih i etnoloških spomenika i 
prirodnjačkih retkosti izrađen jo dobro, sa potpunošću i pravilnim 
raspoređivanjem nadležnosti. Njime bi bila zamenjena odluka Nacio- 
nalnog Koni'teta o zaštiti i čuvanju kulturnih spomenika i starina od 
20 februara 1945 godine, koja je postavljala samo opšti princip zastrte 
tih spomenika i bila privremenog karaktera. 

Jedna primedba može da se učini povodom pitanja eksproprijacijo 
zaštićenih objekata. U projektu je propušteno reći ko donosi odluku o 
oksproprijaciji, a isto tako nije uređeno ipravo žalbe na slučaj neosno- 
vane odluke o eksproprijaciji. Po našem mišljenju odluku o ekspropr- 
jaciji trebalo bi staviti u nadležnost Okružnog narodnog suda; protiv 
takve odluke stranka bi imala pravo žalbe kao i protiv drugih sudiskih 
odluka, redovnim putem. Prema rečenom, članu (i trebalo bi dodali 
nov stav koji bi glasio: 

»Odluku o eksproprijaciji donosi nadležni Okružni narodni sud, 
na predlog zemaljskih zavoda za zaštitu ili Vrhovnog instituta za za- 
štitu. Protiv odluke suda stranke imaju pravo na redovni pravni lek«. 
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Pored' ovoga u članu 11 trebalo bi precizirati da pokretnosti o ko- 
jima je reč jesu samo pokretnosti kulturno istoriskog značaja (za 
oetale pokretnosti iz zemlje iskopane važe poznati principi građanskog 
zakonika). Prema tome u članu 11 posle reči »sve pokretnosti« valja 
dodati re^i: »kulturno istoriskog značaja«. 

Neičffinik 
Ođeljienja m ustavna ■ pitanja 
dr Leon Geršković, s. r. 

Po ovoj primcdbi postupljeno je i ova je odredba unesena kao 
član 16. 

Ja bih odmah prešao na pretres pojedinih članova. (Možemo). 
<Imam već konkretne predloge da se u članu 2 umesto »federalne jedi- 
nice« kaže »savezne zemlje« i da ne kažemo »Ministar prosvete fede- 
ralnih jediirca« nego »zemaljski ministar prosvete«. 

Prema tome, ovaj drugi stav člana 2 glasio bi  (čita): 
Savezne zemlje osnovaće svoje zemaljske zavode za zaštitu i 

naučna proučavanja spomenika kulturo i prirodnjačkih reikosti pod 
nadzorom zemaljskog ministra prosvete. (Prima se). 

U članu 3 predlažem sledeče izmene u stavu drugom: posle reči 
»zaštiti« izostavio bih zapetu, a dalje bih kazao ovako: »podleže odo- 
hrenju savezne ili zemaljske vlade«, jer kod nas republike Srbija, 
Hrvatska i Slovenija ild. nemaju ministarske savete već vlado. 

U stavu četvrtom ovog člana predlažem sledeče izmene: umesto 
predloženog teksta rekao bih: »Istovremeno sa odlukom« ' stavio bih 
tu zapetu, »a prema potrebi i ranije« opet staviti zapetu ' onda da ide 
tekst kako je predložen: »Vrhovni mstitut za zaštitu tražiće kod перо- 
kretnosti upisivanje u zemljišne knjige« a odavde sve ostalo do tačke 
brisati. (Prhna se). 

U članu 4 i 5 izmenio b':h ovo gde se kaže »takovi« u »takvi« i 
»takova« u »takva«. (Prima se). 

Ministar prosvete DFJ Vladislav Ribnikar: l' članu G mohn da 
^e u prvom redu kaže umesto »no srne« »ne smeju«. 

Pretsednik: Dobro, to je sigurno greška pri prekucavanju. 
Ja imam da postavim jedno pitanje. Zašto je u članu 7 pa i 9 

^tavljoiio »prometna vrednost«. Zar nije bolje da se kaže samo 
* vrednost«? 

Ministar prosvete DFJ Vladislav Ribnikar: Predlog je bio da se 
0Periše sa prometnom vrednošću. 

Pretsednlk: Ja mislim da je baš to pogrešno, jer, na primer, jedna 
^ulptura može biti od velike vrednosti ali prometnu vrednost ne mora 
lK>pšte imati, jer nema ko da je kupi. Ja bih to menjao. 
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Ministar prosvete DFJ Vladislav Ribnikar: Onda da brišemo ovo 
»prometne«. Doduše, tu se mislilo i na lo da se ne plaćaju velike cene 
kad s«i radi o otkupu ili eksproprijaciji. 

Pretsednik: Država neće i ne treba time da se koristi; ona, napro- 
tiv, hoće i treba da plati punu vrednost kulturnih i nacionalnih spome- 
nika. Prema tome, složili smo se da to brišemo. 

(Za ovim je Zakonodavni odbor primio od čl. 7 do zaključno čl. 17 
po predlogu Ministra prosvete DFJ sa izmenom u članu 7 i 9 u kojima 
su brisane reči »prometne«, a u čl. 8 umesto »takovih« slavljeno je 
takvih«.") 

Pretsednik: Prelazimo na član KS. 

Predlažem <la se ovde izostave, pre svega, iznosi do kojih se može 
izreći novčana kazna, a zatim ne možemo zbog prekršaja po ovom 
zakonu izricati kazne gubitka političkih i građanskih prava ili prinud- 
nog rada, jer bi to bilo prestrogo i. ako hoćete, preterano. Ja mislim 
da to treba izostaviti pa reći: (čita): 

Član 18 

Za prekršaje iz člana 4, 5, 6, 9, 11 i 13 ovoga Zakona izvršilac se 
možo kazniti novčanom kaznom. U težim slučajevima izvršilac &e 
može kazniti i lišenjem slobode do godine dana. 

Za postupak po ovim prekršajima nadležan je u prvom stepenu 
Sreski narodni sud, a u drugom i konačnom stepenu Okružn' na- 
rodni sud. 

Ministar prosvete DFJ Vladislav Ribnikar: Primam ovu novu re- 
dakciju člana 18. 

Pretsednik: 1 član 19 predlažem da se prestilizuje i da glasi ovako 
(č i t a): 

Član 19 
Bliže odredbe za sprovodenje ovog Zakona i o ustrojstvu Vrhov- 

nog instituta za zaštitu propisaće Ministar prosvete Savezne vlade, a 
o ustrojstvu zemaljskih zavoda zemaljski ministri prosvete. 

Ima li primedaba? (Nema). 
Prima li se ovaj član 19? (Prima). 
U poslednjem članu 20 predlažem da se umesto »prestaje da važ"« 

kaže »prestaje važiti« itd. (Prima se). 
Ovim smo usvojili i Predlog zakona o zaštiti spomenika kulture 

i prirodnjačkih netkosti Demokratske federativno Jugoslavije. 
Time je iscrpen dnevni red današnje sednice. 
(Sednica je zaključena u 20 časova). 
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18 СЕДНИЦА 
(30 јула 1945) 

Почетак у 9,30 часова. 

Претседавао ГТретседни« Законолавног олбора Мретсеапиштиа 
АВНОЈ-а Моша Пијаде. 

Присутнн: Марко Вујачић, Јосип Рус, Миле Перуничић, Јакоб 
Аншич; 

Ммиистар уиутрашн.их 111осло11а ДФЈ Влада Зеченић, Министар npo- 
cuere ДФЈ Владислаи Рнбникар, Министар коло^изаиије ДФЈ Сретеи 
Вукосављевић, Министар соиијалне полнтике ДФЈ др Антон Кржишник, 
Министар caočpahaja ДФЈ Тодор Вујасиновић, Министар грађеиина ДФ.1 
Стево Зечевић, Министар пољопривреде Д'1'Ј др Васо Чубриловић, Ми- 
чистар рударства ДФЈ Bane Аплрсјеи, Министар за Хрватску др Павле 
Ррсгорић и Миписгар за Максдонију Емануел Чучков; 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић, помоћник Министра 
фииапсија ДФЈ. 

Претссдник: Отварам осамнаесту селпииу Законодавног одбора 
Претседннштва АВНОЈ-а са овим дмсвнмм редом: 

претрес Прсдлога буџета државних расхода и прмхода за период 
јули—децембар li)45 ca фииапсиским закопом. 

Upe преласка na дневни ред нзволите чути записник прошле сед- 
"niie. (Чита записник седниие од 21 јула). Има ли прииедаба? (Нема). 
Записник je оверен. 

Прелазимо na диевни ред. 
Молим помеЈк-ннка Влале др Влагојевића да изаоли дати Одбору 

06jauin.en.a o Предлогу држаиног буџета :гл период јули- лецемба]) 
1945. 

Повереник Иладе ДФЈ др Обрсл Благојевић: Пошто he na данашњој 
сјелници Претсједпишгва AlJlIOJ-a дати опширан екопозе o Предлогу 
5уиета за јулп децембар ове године Министар фииансија генерал*лајт- 
нанг Сретен Жујовић, то hy ja бши крађи и указаћу само na најважније 
"'nn.enitne које карактеришу нови буџетски преллог са фшансиским 
законом. 
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Kao што ств из лредлога буџета видјелн, за период јулн—децембар 
предвиђају се расходи у износу од 12.544,000.000 дннара, a лрнхолн у 
нзносу од 9.844,000.000 динара. Пре.ма томе, ми овим буџетом прел- 
ш-фамо   државнн  дефицит   у   округлој   суми   од   2.700,000.000   динара. 

Министарство финансија при изради овог буџета није могло ла 
оперише са тачним износима ни на страни расхода ни на страни при- 
хода. Ми CMO моралн да се задовољимо проијенама јер нисмо имали 
сигурних ггаказатеља, нисмо имали потребне елементе, na ни искуства 
на оснооу чега бисмо могли саставити један шестомјесечни држанни 
буџег, онако како ce то убудуће мора радити. Према томе, овај лредлог 
буџета рађен je на основу проајене наших привредних могућности у 
овом периоду привредне обнове. Међутим, његово извршење записиће 
од тога како ћемо заоштрити борбу за убирање државних прихода, свих 
дажбина, колико ће привредна предузећа пословати са уопехом и, најзад, 
колико ћемо се изборити за штедњу на свим секторима нашег лржавног 
и друштвеиог живота. 

Одмах морам напо.менути да овај буџетски предлог садржи прихоле 
и расходе читаве државие територије. Тиме he се обезбиједити равно- 
мјерност у погледу фииаисирања иотреба свих земаља и покрајина наше 
нове државе, тако he сваки «рај учествовати у пркв1)едном животу лр- 
жаве према својим економским могућности.ма. Овај буџеп исто гако 
пзвртиваће се лакте него досадашњи, због тога im o je занршетком 
рата државиа благајна растерећена великих издатака. 

Мислнм да треба нагласити још једпу важну чпн.еницу у пезп са 
овим буџетским лредлогом. Предлог буџета за јули—децембар ове го- 
дине ле само да je први ло "гоме што обухвата цијелу лржавну терито- 
рију, већ je то први буџет који се доноси посл>€ замјепе окупацијских 
новчаница, шосље унификације наше националне валуте. 

Замјена окулааијских новчанииа испуиила je наша очекниања, a 
на нама остаје задатак, мислим дапас најважпнји задатак, да посљ* 
уклан.а11,а валутног хаоса учипимо све да очувамо вриједност iiamci 
новог дннара. Нема сумње ла први и пајиажнији услов за то јесте тачпо 
извршење држанног буџета,  пајригорозиије спровођеч^е штелње. 

Овај буџет je према својој структури, увјерен сам, прнближаи 
одраз наших приирсдних, соцпјалних и организационих прилика у земл>И< 
Он je у итрвом реду буџет обноие п принреде, јер he велике суме бнти 
издате за обпову у рату теижо настрадалих покрајина и крајева као 
што су Босна, Херцеговила, Црна Гора, Лика, Кордун игл. Исто KIKO. 
из овог буџета финаисираће се обноиа индусгрнје, саобраћаја м свих 
осталих привредних грапа, н, најзал, on обезбјеђује давап.е иива.т- 
дима и другим жртаама фатисгич^ог терора и para o којима nama на- 
родна држава прима бригу са сном озбиљношћу. 

Међутим, другови, ми нмамо још јелан секторкоји захтијеиа цслике 
нздагке из државне благајпе, a io je изгралп.а лржаипе организацнје 
и обноиа приврелс. Међутим, ми смо у стању   i,i от спмх ових огролннХ 
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потреба државе и појединих покрајина извршимо само оне које су нај- 
нужније, тј. оне које се ие могу одлагати и које' се na други начин не 
могу задовољнти осим из буџета. 

Да бисмо све те лрешне лотребе наше државе могли задовољити, 
ми морамо извршити најригорознију мобилизацију свих новчаннх сред- 
става, морамо завести одлучну борбу за убирање државнпх прнхода из 
народног дохотка итд. Да би се при томе свелу избјегла .инфлаоија, 
мора се спроводити најстрожа штедња .и борити се за убирање сваког 
динара државног прихода. Поред тога мора се тражнти и одржати строга 
дисциплина у свакој јавној дјелатностн, та«о да би се избјегло плаћање 
из буџета свега што се може одгодити, свега што ннје најбигније и нај- 
хитније. Због тога, Министарство финансија мора имати контролу, апсо- 
лутну (контролу апгажоваља државних средстава на свим секторима при- 
нреде и државних обавеза no било ком основу. 

Овдје морамо парочито наито.менути дз у овај предлог буџета ни- 
јесу унесени 'Кредити за обнову земље, пошто he се они фннапснрати 
из Фонда за обнову земље и ломоћ пострадалим крајевима. Исто тако, 
у onaj буџет нису унесена ни државна привредна предузећа, јер насто- 
јимо да их финаисноки асамостали.мо и да послују no привредном ра- 
чуну. To he доприпијетн да уз планску коитролу постигнемо што већу 
продукгнвност рада и рептабилност предузећа. 

Друговн министри могли су већ да прнмијсте да су знатно смањене 
многе буџетскс лозиције камо су биле прсдложене од ресора. Овлашћен 
сам да изјавим да то ne значи да су и брисани, тј. да се nehe моћн 
нсплатити у већем износу од буџепских сума, јср he се та издаци до- 
брим дијелом иоплаћивати из Фонда за обнову земље и noMoh постра- 
далим крвјевима. 

У погледу адмииистратквног апарата настојало се да расходи.булу 
'uro мањи, али, нажалост, ми у томе нијесмо услјели, јер су лнчни 
расходн и у овом буџету исувишс иеликн. Алм ro je пос.геднца наслн- 
јеђеног стања. 

Сада бих рекао неколнко ријсчи o државним приходима. 
Највећим дијелом државне расходе покрићемо приходима државних 

Привредних iipe,'iy3cha и пол.оприиЈЧччпих и)ба])а. Ол п.их очекујсмо 
"риходс од пеких 8 мнлијарди дипара. Да бисмо то остварили преду- 
!l'tiiiM,i м()])амо посвегити вслику пажп.у. 

Од пореза свнх видова плаиирамо приход од 1,5 милијарде линара, 
што усгварп претставља тосетно оптерећење народа. 

Ja бих завршис) изјавом да je лредлог овог буџета несумњив докчз 
Да идемо сигуриим лутем к сређиваи.у нашнх финансиских и привредних 
"рнлика; on je доказ и наших растућих прнврелмих ИОГућности, a ii>o- 
'"опим тачннм иввршавањем ии ћемо ријешити извјесна коипликована пи- 
1;4i>a обнове name земље, нзгралн.е инлустрнје, побол.шаи^а снабдије- 
чан.а и voiiiine нормалн^оиап.с namer лржампо!' и .iiivimneHOr живота 
које предвиђамо за овај временски u буџегски iienno.i. 
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Уз овај предлог буџета шредложен je и финансиски зокон који 
садржи само одредбе које се тичу извршења расхода и убирања држаи- 
них прихода. 

Молим Законодаини одбор да Предлог државног буџета за лериод 
јули—децембар 1945 са фннансиским законом прими како j'c npe- 
дложен. 

Претседник: Отварам начелну диокусију. 

Министар унутрашњих послова ДФЈ Влада Зечевић: У начелу ja 
примам буџет за период јули—децембар ове године, али са овнм прн- 
медбама. Пре свега, мислим да je Министарство финансија исувИше 
кресало лредлоге појединих ресора. Дозвол.авам да су тражени кредити 
и за не баш тако нужне ствари, али ипак je кресање било »рло велико, 
бар судећи no буџету Министарства унутраши.их послова. Ma да не 
могу говорипи са довољни.м, поипуним познавањен наших прнпредних 
прилика, верујем да су прилике у којмма се данас налазимо много бол>е 
него пре неки месец и да су оне дозвољавале и већи буџет од овог који 
нам се предлаже. Зато ja предлажем да се било кроз буџет, било кров 
финансиски закон повећају извесни неопходни кредити, дакле, да се 
ueo буџет повећа у окладу са темпом нашег разишка и срађивања наших 
прилика. 

Јакоб Авшич: Ajivr помоНник Влагојевић je нзложио главне карак- 
теристике буџета. Ja сам сагласан са предложеним кредишма у овом 
шестомесечном лржавпом буџету. lio мени се чини да би требало ство- 
риги потпуио одвојен бумет, јсдан оггецијалаи буџет за обнову земл.е 
који бн исто тако као лржавпи буџет илао разделе, јер би се тако ство- 
рио м плап за обнову зе.мље, утврдило би се колик« je за iKtnpincii.c 
појединих задатака у обнови потребно новаца. 

Гласаћу за буџет. 

Министар caoGpahaja ДФЈ Тодор Вујасиновић: Буџег Министарстиа 
саобраћаја, који чинн IX раздео, ■предлаже сс у укупиом износу од 
2.437,689.900 дин., н го: Министарство 2,699.900; Главна управа помор- 
ства 1,198.800; Упраиа поморског саобраћаја 12,986.000; Гланна yiil>ana 
речног саобраћаја 134,154.600; Упрамп државних железнииа 
2.286,650.000. Укупно 2.437,689.900 дипарп. 

Оии износи no iiojc.uiiiiiM грапама служби ресора саобраКаја мипи- 
мални су према стварним лотребама нашег саобраћаја, тфсма потрсбама 
обноне и поправљања саобраћајлих средстава, у прио.м реду нозног 
парка. Мретежап део омпх расхода су лични и Maicpnja.'inii, али су и omi 
недовољни. Иа.ма npeicioje радопп iiec.'iylu'iiiix размера na обнови пруга, 
мостона, локомотива, вагона, теретних и путничких, бродова итд. Доса- 
■laiuibH напори наших железничара и цслокупног саобраћајпог особл.а 
уродили су лепим успесима. Постигпути успеси су утолико веКи ако се 
vi.Mc у обзир да je све што je постигнуто извршено са кепојмл.иво 
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малим буџетским средствима. Ми настојнмо да што пре обновимо лруге 
које нису пуштене у саобраћај, према плану који je већ израђен. Ми 
истовремено настојимо да што више побољшамо службу прихода, да 
заведемо ред и највећу могућну штедњу. 

Ja морам да изјавим да ови буџетски кредити неће бити довољни, 
јер су нам задаци огромни, тако да ћемо морати да апелујемо на Мини- 
стра финансија да нам се до краја године повећају стаоке, према ствар- 
ним  лотребама  обнове   железничког,   поморског  и   1)ечиог  саобраћаја. 

Министар социјалне политнке др Антон Кржишник: Ja сам, другови, 
био изненађен кад сам видео овај предлог буџета за пернод јули—де- 
цембар. Био сам изненађен чињеницом да су предложене суме за поје- 
дине потребе смањиваие такорећи без мкаквог увида' у реалност и 'неоп- 
ходност буџетских износа које je Министарстио соиијалне политиК'& 
предложило. Међутим, Министарство фипапсија пошто није могло да 
примн нови предлог оно je само смањило скоро све ставке. Тако смо 
дошли у ситуацију да не можемо поједиие државне обавсзе да извр- 
шимо, јер je било и таквих позицнја које су биле математички тачно 
израчунате, као што je шозиинја за иоплату помоћи иеопскрбљеним 
породмцама бораиа и погииулих бораца JA, инвалндима НОБ и њиховим 
породицама, помоћ жртвама фашистичког терора и других ратом иастра- 
далих лородица у износу од 400,000.000 динара. Затим, ломоћ породи- 
Цама чији се хранноци налазе у зароблЈеништву 100,000.000 исто тако je 
недовол.ма. И крсдити за лривремеие иовчане ;помоћи пензионерима, 
уживаоцима иародних признања, сталне државне помоћи и издржаван.е 
У писиии од 600,000.000 динара недовољни су, na и инвалидске потпоре 
и додаци који су предвиђепи у износу од 180,000.000 динара мали су. 
За издржавање пезбринуте и помагаи.е социјалио тешко угрожепе деце 
палих бораца JA и жртава фашистичког терора и жргава рата уопште , 
нредшфепо je 30,000.000 дннара, али he и то бити мало. 

За издржаиап.е, одевање и исхрану 10.000 шпомаца државне дечје 
ваштите no дечјим домовима и кониентрисаним дечјим насељима и за 
"'Ихово школовање вотирапо je оиде 35,000.000 дипара што je тако1;е 
ОМањено. 11a име троткова за пабавку тшентара за домове, дечју одсНу, 
ввш, обућу, постељину, учила и књиге (литературе за дечје домопе 
Paine сирочади) прсдвиђено je укупно 10,000.000 динара што je сва- 
како врло скромно. 

Ми са буџетом предшфепим изиосима ne можемо нзнршиги оба- 
везе Kojie je држава примила. 

Зато hy бити iipMiiy()en да шоднссем амапдмап за фнпаиснски закон. 
•зј амандман бн требало уклашпи у предлог код члапа 15 или као нопи 

4-"aii 16 и у п.е.му бн требало рећи да уколико ови предвиђени кредиги 
"ису донол.ни :ta извршеп.е обанеза државе no линнји ресора социјалпе 
Политике да 1>с се иоплата сиих IIOMOIUI извришги ina терст државне 
влагајнв. 
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Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Не знам да ли je таква 
формулација уошште прихватљива, јер je без икаквих ограничења. 
To значи да би се могло ишлаћивати из Главне државие благајне ове 
што се захтијева од стране Министра социјалне шолитике. Издаии на те 
помоћи су и данас огромни и мислим да би требало подврћи ревизији 
■сва рјешења o помоћима. O томе се прије нени дан, кад се расправљало 
o буџету Министарства социјалне политике, говорило и друг Мииистар 
Жујовић ј«, чнни ми се, инсистирао na томе да се то нзвршн у једном 
релативно крашом року, »ислим до краја августа. 

Министар социјалне политике др Антон Кржишник: Ми смо o томе 
разговарали и ja немам ништа против да се та ревизија извршн у једном 
реалном року, али ja сматрам да овај амандман мора ући у финансиски 
закон, макар и ta извесним ограничењима. 

Претседник: Имате ли га већ спремљепог? 

Министар социјалне политике др Антон Кржишник: Немам, али hy 
га најкасније за седнииу Претседншитва слремити. Ja бих молио да се 
ово има у виду, a, најзад, и то да се убудуће предлози бууета не лре- 
дају АВНОЈ-у на озакоњење б€з сагласности ресорних министара, јер 
je то врло незгодно. 

Министар рударства Бане Андрејев: Ja се придружујем пзјави 
друга Кржишни«а и сматрам да je Министарство фипансија пре подно- 
шења овог предлога требало да сазове копферепцију ако ие свих оно 
бар министара привредих ресора, пошто сматрам да мипистри приврелних 
ресора »сто тако сносе одговорност за држаини буџет 'Kao и Министар 
фииапсија. 

Ресор рударства у данима пајке^их напора за обиову рудника и 
иовећање продукиије пе може се задовољити 'ни лредлогом буџета, тј. 
износима који су за ову грану нате привреде предвиђени буџетом, ни 
изјавом помоћпика др Благојевића да he ce'ти радоии финансирати из 
<1>онда за обиову земље. Ако he се ти радовн финансирати ив Фонда за 
обиопу землЈе, опда росори морају знати с којим изпосима могу рачунати 
да би могли да 'кла.сирају радове no хитности н нажности, да би могли да 
1)аде no извссЈшм плапу. Зато ja сматрам да треба pL-meii.c паНи и у пред- 
логу друга Авшича: да се и расходи Фонда за обпоиу земље распореде 
било no поједттм ресорима у Министарству фишансија, било да се то 
литање peum у Привредном савету. 

Миннстар за колонизацију Срстен Вукссавл.евић: Ja морам одмах да 
изјавим да предложени буџст Мичжстарства колоппзаиије нн издалека 
иије довол>ан да би задовољио потребе овог ресора који има још да 
обавн крупие послове и да нзвриш велике задатке. Ja се питам nrra ми 
можемо учинити са буџетом од 4,241.800 дннара. Mu имамо да npece- 
лимо још толики број колописта, ми имамо да изнртимо закопе o рснн- 
зији аграрне  реформе вршене тре 'para у Македонпји  и  на  Косову  и 
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Метохији. Ми за све те трошкове превоза и за смештај насељеника 
имамо вотирано 500.000 динара. To je тако очигледно мало да није 
вредно у атар образложења 'потрошити ниједиу реч. 

Послови нашег ресора не могу се финансирати ни из 'каквих других 
извора осим из буџета. Зато ja предлажем да се наш (5уџет ревидира 
и да нам се кредит ловећа, јер не можемо одговарати за рад н успех 
ресора ако немамо новчаних средстава за извршење најбшиијих зада- 
така. 

Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Ми ресорни миии- 
стри данас овде смо доведени у положај да просто не знамо како да 
поступимо. Предложени буџет за јули—децеадбар толико je окресао 
наше ipecopne предлоге да су, например, читаве планирапс активностн 
ресора пол.опрнвредс оиаквим буџетом потпуно онемогућеие. Пре свега, 
иаш je апарат мали и сви лични расходи Миннстарства лољопривреде 
il'l'J no овом 'предлогу изпосе 3,637.800 дин. Међутим, смањеља матери- 
јалиих расхода су таква, да ja просто ne видим кто ћемо ми са овако 
малим кредитима моћи да извршимо ono што je пред нас лостављепо. 

Ja се слажем да je потребпо издиојити из државпог буџета — који 
je уствари буџет адмипнстраиије — шрпнреду коју свакако треба упу- 
титн na самостално финансирање, na комерцијално лословање. Mama 
пољопривредна добра исто тако радпће no привредном рачупу и ми се 
надамо да he ona ne само моћи да се издржавају из соотствених прихода, 
"eh да треба да допесу држави и знатан приход. Али држампим пол.о- 
"рнвредпим добрима треба помоћ у оргапизапиопо.м и техпичком no- 
гледу. 

Мс1;утим, предложепп буџст ресора Министарства пољоприиреде 
НИје довол.аи за пормалап рад н послове пол.опривреде, na hy ja бити 
Приморан да поднессм амапдмап којим hy тражити ловећање кредита за 
оргапизовап.е паучпих заиода, пољоприврелпих HMaiba, машинско-трак- 
торсже службе n за машинско-тракторску школу. Menn liu оиприликс 
битм лотрсбпо још око 7,000.000 дипара. 

Да узгред споменем да буџст који je овде предложсп ne обухвата 
Плате особл.а Дирекппје за лпкиидацпју земл.орадпичких дугова и 
молим да се то ислрави. 

Прстседник: llonno umne г«в()|)пика пема, можс друг поверепик др 
•viarojcitnh да да, ако жели, одгопор na счапл.епе примедбе. 

IIoiiepemiK Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Ja ca« већ у^напред 
Ивјавио ла je Мипистарство фипапспја морало да приступи реду«<и11Ј11 
бУџета које су предложили лоједини ресорн, јер да тако није учињено 
"иај буџет био бн два и no пута већи, што je, нема сумље, далеко изпад 
"аших риалппх прпвредппх могуКпост за овај буџетоки период. 

Ja призпајем да je лри томе било омашкс и грешака и да су извје- 
ВДе  позиције   смап.ниапе  без копсулкпшје   сиих   ресорпих  мипистара, 
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али није рађено баш тако да су буџети смањивани без њиховог знања. 
Ми смо све предлоге: примљене од ресора проучили и кад je 'први буџет 
ш основу тога склопљен, видјело се да je потпуно нереалан, тако да смо 
морали приступити редукцији. Извјесне издатке одмах смо пребаиили на 
Фонд за обнову земл.е u помоћ пострадалим крајевима, a друге омо 
осјетно морали да смањимо, али смо o томе обавјештавали надлежне 
руководиоце у ресорима. Ви знате да се радило великом брзином. Можда 
je примједба друга Андрејева оправдана да je пре^тројекат буџета тре- 
бало изнијети и на сједнииу комитета министара привредних ресора. Ja 
мислим да то није учињено само због краткоће времена. 

У шогледу буџета Министарства соиијалие .политике могу да изја- 
ни.м да je друг мннистар Жујовић, чим je био упозна! 'Ca захтјевом друга 
Кржишннка, издао налог да .се 'HaBpmH аналива и да се вјероватно путем 
финаисиског аакоиа повећају нзноси за давање ломоћи породицама 
бораца и погинулих у Народпоослободилачком рату и за жртве фапги- 
стичког тсрора. 

Уколико другови министри сматрају да je неки износ неопходно 
повећати, молим их да опреме амандмане и да их предложе другу Мнни- 
стру финансија на сједници Прегсједништва. 

Претседник: Houno других прммсдаба нема, прелазимо на претрес 
у појединостима. Претрес у лојединосшма водићемо no разделнма. 
(Ирима се). 

Прелазимо na први раздео којн обухвага Намеснипмно, ЛВПОЈ и 
jaitna тужиоштва. 

Миле ПеруничиН; Ми с.мо ове расходе плапирали у мипималпим 
износима руководећи се расписом Министра финансија да свуда ciipo- 
ведемо највећу штшњу. Највећи издаци код нас су дневииие члано- 
вина ABllOJ-a у износу од 3,000.000 динара. Овај износ je предви^М 
због тога што очекујемо Tpehe заседап.е ЛВИОЈ-а које he радиги си- 
гурно дуже времепа, можда све до раописивам.а избора за Уставотворну 
скупштину. Иоред тога, ми Немо иматн знатно већи број посланика «его 
што je то досада било. Друга сгавка која je гако^С' иелика јесу i)acxo;iii 
за израду ордена. Ми морамо миого орлена да пранимо поиово. 

Расходн за јавна тужиоштиа <:у .плапмрани у мииималпим износима, 
a расходи Намесништва према предлогу који смо добили од каицела- 
рије Намесиипггва. 

Претседник: Прима ли се onaj  раздео?  (Прима). 
(За овим je Закоиодавни одбо]) уснојио 11, 111, IV, V, и VI раздео 

буџсга, llpeTce/umiimia МитнмаЈК-ког caneia,  Миммаарста ;ta Кон- 
стнтуату, Министарства уиуграпт.нх послова, Мииистарста сиол.них 
послова, Министарства правосуђа no предло1у Mmincipa фииаисија 
ДФЈ.) 
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Претседник: Прелазимо на VII раздео — Мннистарство просвете. 
Има реч Министар просвете. 

Министар просвете ДФЈ Владислав Рибникар: Ja сам приморан да 
изјавим да ми je ca овако смањеним буџетом немогућно да нормално 
радим. Зато молим да се повећају '»редити у износу од 252.000 динара 
на личним и материјалним расходима. Ja ћу поднети1 тај захтев и Мини- 
отарству финансија. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Предложеио повећање 
Можемо прихватити с тим да нам се да тачна опеиификаиија. 

Миннстар просвете ДФЈ Владислав Рибникар: Поред тога ja под- 
лосим амандмаи уз финансискн закон за кредит од 2,000.000 динара 
за оснивање Цеитралне библиотеке. Цешралпа библиотека треба да се 
организује тако да са-кулља и чува све публикације које се штампају 
на територији ДФЈ. 

Поред тога, из оног (кредита ми ћемо фннансирати изиесне цен- 
тралне културио-научне устаиове и плаКати културне аташе-е у ино- 
странству. Kao тто видите овај 'наш захт&в je скромаи у одпосу на за- 
датке 'Koje имамо да обавимо. У том ииљу подносим следећи амандмаи: 

„ОвлашКује се санезни Министар лросвете да може оснивати, кад 
сс за то укаже погреба, иснтралне културно-научне установе потребие 
за обнову наше земл,е и њено културно шодизаи.е, и поставл.ати кул- 
турне аташее у гашстрапству. 

Потребне мредите за сврхе из предњег става, a иајвише до 'Суме од 
2,()()().000 динара ставиће на расположење савезии Миииста]! финаисија 
из буџетских резервних кредита." 

Повереник Владс ДФЈ др Обрен Благојевнћ: У погледу овог аманд- 
маиа ие могу дати никакну изјапу, јер немам за то оплатНеи.е. To he 
се ријешити na сједниии Прстсјсдтипига Л1-5ИОЈ-а. 

Претссдннк: Прелазимо на VIII раздео — Мииистарство финансија. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрсн Благојевић: Буџет Министарства 
финшк-ија састаил.си je мрсма иашим реалиим .погребама, сшденим на 
минимум и и.чиоси укупну суму од 69,398.800 дипара од чега личии 
расходи износе неппо 'преко 53 милиона дииара. У материјалпим Ј^асхо- 
Лима ai'pc.'iniiljciio je 12 милиоиа .umaiia за iicn.iaiv 'калкиа no благај- 
ничким боновима mro je Ми-нистарство уврстило у свој буџет. Према 
то.ме, буџег Miiimciapcina фнпаисија изиоси стварно само nemio .преко 
57 милисжа дипара. Молим да се предложеии буџет прими. 

Мпнистар унутрошњих послова Влада ЗечевиН: Мепи папротии из- 
гледа буџет Мииистарста фииансија нели« у односу на друге буџете. 
Добро, ja га лмчно примам иако иерујем да on иије тако кресаи као 
буџеш осталих ресора. Пајзад, ja се митам и го ima he у ашрату name 
"one  држапе,  a  у   ресору  Министарпиа   пореоки  егзекутори.  To  су  у 
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народу најомрзнутији службеницн и ja сам зато да се та служба распу- 
сти и порески егзекутори у«лоне из апарата Министарства финанснја. 

Претседник: Пошто других лримедаба нема питам прима ли се VIII 
раздео како je лредложен? (Прима се). 

(За овим je ЗаконодаБни одбор једногласно и без измена примио 
разделе IX — Министарство саобраћаја, X — Министарство индустрије, 
XI — Министарство трговине и снабдевања, XII — Министарство шољо- 
привреде, XIII — Минисгарство шумарства, XIV — Министарство рудар- 
ства, XV — Министарство ■колопизаиијс, XVI — Министарство соцн- 
јалне политике, XVII — Мннистарство народног здравља, XVIII — Мм- 
нистарство еошта, телеграфа и телефопа, XIX — Миннстарство грађе- 
вина, XX —■ Министарство ипформација и XXI — Мишктарство на- 
родие одбраие no предлогу Миинстра фипансија.) 

Претседник: Овим je претрес Предлога буџета држанних расхода 
и прихода за период јули—^децембар 1945 завршен. Ko je з a, нека 
дигне руку. (Сви дижу руку). Објављујем да je Предлог државног бу- 
џета лримљен и у целости онако како ra je иредложио Министар фи- 
нансија. 

Прелазимо на претрес Предлога финажиског закопа. 
Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Изјавл.ујем да je у 

начелу примљен предлог Мииистра др Кржишника o измени члана 15 
фииансиоког закона, тако да тај амандмаи може ући као новн став 3 и 4 
члаиа 15 финансиског закона. 

Претссдник: Прелазимо на претрес Предлога финаисиског закона. 
Жели ли ко да говори у пачелу? (Не јавља се иико). 

Прелазнмо na претрес у поједипостима. 
Читаћу члан no члан. (Чита чла« 1. — Видеги „Закоподавни рад 

Претседнитгил ЛШ!()Ј-а п Прегсслниттва Прммремепе иародне окуп- 
плиие", стр. 718, издање Президијума Народие окушптипе ФПРЈ, 1951 
године. 

Повереник Владе др Обрен Благојбвић; Предлажем да се у првом 
реду умјесто „приходн ДЈпкавпс адммткчрпиијс" сгавп „приходи саие- 
зпих oprana дјпкпвне пластн". 

Претседник: Пошто другнх примедаба нема, прима ли сс члам 1 ? 
(Ирима). 

Прелазимо na члан 2, (Чита члан 2). 
ГТпедлмкем да се у иелом заколском тексту, почев од овог члана 

ча даље, свуда где год се1 ради o члану или оргапу Иладе ДФЈ стави 
испрсд тога рсч „савезпи" да буде јаспије o ком се мииистру или органу 
ради. (Ирима се). 

Изволитс чути члап 3. (Чита чла« 3). 
Кад je донссена Уредба o државном рачуноиодству? 
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Повереник Владе ДФЈ  др Обрен Благојевић: To je уредба старе 
Југославије. 

Претседник: Онда то не можемо овако оставити. Не можемо ми ди- 
ректно цитирати ту уредбу, јер je она шредратна, a ти <су сви прописи 
поништени и незгодно je да се на њу ткззивамо иако она можда није у 
супротностн ca TeKoummia Народноослободилачке борбе. Зато je 
боље да кажемо не „шостушаће се ло одредбама" већ да кажемо „посту- 

■ nahe се no прописнма o државном рачупонодстпу који су досада приме- 
њивани".  (Прима се). 

(За оиим je Законоданни одбор, једногласно и без измена, примио 
од члана 4 до закључно члаиа 12 Предлога финансиижог закона за бу- 
џетони период јули—децембар 1945 no предлогу Министра фшшкија.) 

Претседник: Прелазимо иа члан 13. (Чита члан 13). 

И овде бих ja уместо „у државиу ■касу" ставио ,,у савезну касу", 
јер су „држанне касе" и касе иародних република. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојсвић: Примам. 

(За овим je Законодавни одбор једногласно и без измена, усвојио 
од члана 14 до закључно члапа 18 Предлога финансиоког закона за бу- 
џетеки пернод јули—деиембар 1945 mo предлогу Министра фннансија). 

Претседник: Изнолите чут« члаи 19.  (Чита члан 19). 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен БлагоЈевић: Предлажем да се рок 
у ставу 1) овог члана продужи до 1 септембра, јер je то потрсбпо, 
пошто je предииђен рок исунише кратак. (Прима се). 

Претседник: To зиачи уместо „до 1 авгусга 1945" ставиће се „до 
1 септс.мбра 1945 гол.". Прима ли се овај члан са овом измепом? 
(Прииа сс). 

(За оошм je Законодавии одбор, једногласно и без измеиа, прммио 
од члана 20 до закључио члапа 31 Предлога фмиаисиског закона за бу- 
џетски период јули—децембар 1945 године no предлогу Министра фи- 
нансија.) 

Претседиик: Пјиоппс чут члаи 32.  (Чта члан 32). 

Повереник Владе ДФЈ др Обрсп Благојевић: У ставу лругом тачке 
8 овог члаиа предлажем да с« умјесто „за оваква потраживања" стави 
„sa потраживања из ouor става", да би било јасније. (Прима се). 

(За oiiiiM je Законодавни одбор, једпогласно и без измена, примио 
од чл. 33 ло закл.учпо чл. 42 Предлога фмпанснског закона за буџетски 
период јули    лсцембар 1945 годиие no предлогу Министра фииаиспја.) 

Претседник: Овим je претрес Предлога финансискот закона завр- 
men м у мојединостма. 
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' Питам прима ли се буџет са фннанснским законом за период јули— 
децембар 1945 са изменама и амандманнма који су »вде усвојени? 
(Прима се). 

Објављујем да je буџет са финансиоким законом за јули—децевибар 
1945 примљен у Законодлвиом одбору ла ћемо га доставити Претседни- 
штву АВНОЈ-а. 

Седница Претседништва АВНОЈ-а заказана je за данас по подне у 
5 часова. Потребно je да сви присуствујемо. 

Овим je седница закључена. 
(Седница je закључена у 13,40 часова). 
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19 SEDNICA 
(31 jula 1945) 

Početak u 10,15 časova. 

Pretsedavao Prelsodnik Zakonodavnog odbora AVNOJ-a Moša 
Pijade. 

Prisutni: 
članovi Odbora: Marko Vujačić, Jos'p Rus, Mile Peruničić, Jos;p 

Jcras; 
Ministar kolonizacijo Sroten Vukosavljević, Ministar sociijalnc po- 

litiko dr Anton Kržišnik, M'nistar poljoprivrede dr Vaso Cubrilović, 
Ministar rudarstva Bane Andrejev i Ministar za Makedoniju Emanuel 
Cučkov. 

Pretsednik: Otvaram devetnaestu sednicu Zakonodavnog odbora 
AVNOJ-a i ipredilažem sledeči dnevni ге<1: 

1) pretres Predloga zakona o zastupanju nad'Ieštava, ustanova, 
preduzeča ' organizacija javnog karaktera; 

2) pretres Predloga zakona o reSavanju nere?enili ipredmeta inva- 
lida iz ranijih ratova; 

3) pretres Predloga zakona o državnim poljoprivrednim dobrima; 
4) pretres Predloga zakona o reviziji dodeljivanja zemlje koloni- 

stima i agrarnim interesentima u Makedoniji i Kosovsko-metohiskoj 
Oblasti; 

5) pretres Predloga o objavljivanju zakona i naredaba na čet'ri 
jezika; 

6) pretres Predloga za tumačenje Zakona o konfiskaciji. 
Prima Jj se predloženi dnevni red? (Prima). Prelazmio na pretres 

prvo tačke dnevnog reda. Ko želi da govori u načelu? (Niko). Pošlo 
^о niko ne javlja za reč, prelazimo na pretres u pojedinostima. Čita- 
jmo član po član  (či ta): 

P R E D L O G 
ZAKONA O ZASTUPANJU NADl.l-STAVA, USTANOVA, PREDUZEOA I ORGA- 

NIZACIJA   JAViNOG   KARAKTERA 

Član 1 
Nadleivtva, ustanove, preduzeča i organizacije javnog ikaraktera, 

4 pogledu njihove zaštite imovinsko-pravnih interesa, zastupaju pred 
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sudovima i drugim narodmm vlastima lica koja stoje na čelu tih nadle- 
štava, preduzeća, ustanova  i organizacija  ili lica  koja ona odrede. 

Član 2 
Zaštitu imovinsko-pravnih interesa i zastupanja pred sudovima i 

drugim narodnim vilastima može preuzeti i onaj organ narodne vlasti 
pod čijim rukovodstvom ili nadzorom stoje pojedina nadleštva, usta- 
nove i preduzeća. U ovom smislu vrhovni nadzorni organi posebnim 
propisima regulisaće način zastupanja područnih nad'.eštava, ustanova 
i preduzeća. 

Organizacije može zastupiti nadzorni organ tih organizacija. 

Član 3 
O zaštitj imovinsko-pravnih interesa nadleštava, ustanova, predu- 

zeća i organizacija javnog karaktera i o njihovom zastupanju pred 
sudovima i drugim vlastima stranih država odlučuje vrhovni nadzorni 
organ one struke kojoj pripada to nadleštvo, ustanova, preduzeće ;lii 
organizacija. 

Član 4 
Likvidaciju sporova pokrenutih prc stupanja na snagu ovog Za- 

kona izvršiiće Javni  tužilac Demokratske Federativne Jugoslavije. U 
smislu propisa o.. .* 

Član 5 
Uputstva  za  izvršenje ovog  Zakona  po potreb1 davaćo savezni 

Ministar pravosuđa. 
Član 6 

Ovaj zakon slupa na snagu kad se objavi u „SIUžIKMKHII listu De- 
mokratske Federativne Jugoslavije". 

Prima li se predlog zakona? (Prima). 
Pošto predloga za izmene ii dopune nijo bilo, objavljujem da je 

Zakonodavni odbor jednoglasno usvojio Predlog zakona o zastupanju 
nadleštava, ustanova, preduzeća i organizacija javnog karaktera, 
onako kako je predložen. 

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: pretres Predloga zakona 
o reševanju nerešenih predmeta invalida iz ranijih ratova. Ministar 
socijalne politike dr Kržišnik želi da da obrazloženje |x>trebe donošenja 
ovog zakona. 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Pitanje priznavanja 
i gubitka prava na državnu zaštitu i pomoć invalida i ostalih žrtava i/. 
ranijih ratova rešavali su u ranijoj Jugoslaviji, u prvom stepemi, sudijo 

•U rukopeu 'kojii je ,S;K
4
IIV;IIII, lcks,l ju- Idko :]>I44-TI:III da s<' miju; niotfao uop^tc 

pročiitoiti. 
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pojedinci okružnih sudova, a u drugom i poslednjem stepenu Vrhovni 
invalidski sud pri Ministarstvu socijalne politike i narodnog zdravlja. 

S obzirom na federativno uređenje naše države, kao i na to da je 
neophodno okončati invalidske predmete ratnih žrtava iz ranij'h ratova, 
čiji je broj u svima federalnim jedinicama znatan, ukazuje se potreba 
da se odrede nove instance za rešavanje spomenutih nesvršenih inva- 
lidskih predmeta i da se izvesne odredbe saobraze novostvorenom 
stanju i potrebama i to kako u pogledu ilekarskog pregleda invalida tako 
i u pogledu načina isplate invalidskih prinadležnosti. U tome cilju izra- 
đen je zakonski nacrt o rešavanju nerešenih predmeta, којчп se na- 
pred istaknuta pitanja uglavnom samo dovode u saglasnost sa novim 
stanjem. 

Članom 1 ovog nacrta određuje so da nerešene invalidske pred- 
mete rešavaju u prvom stepenu okružni narodni sudovi, a u drugom 
I poslednjem stepenu viši invalidski sud, koji bi se obrazovao pri mini- 
starstvu socijalne politike svake federalne jedinice. Određivanje na- 
rodnih okružnih sudova ikao prvostepenih invalidskih sudova nije ni- 
kakav novum, jer su okružni narodni sudovi preuzeli nadležnost ranijih 
okružmh sudova, a celishodno i nužno je da se ostatak predmeta inva- 
lida iz ranijih ratova reši na način kao što je rešen i gro ovih predmeta. 

Kao drugostepena instanca za rešavanje nerešenih invalidskih 
predmeta predviđa se viši invalidski sud pri ministarstvu socijalne poli- 
tiko svako federalne jed miče. 

Razlozi koji govore u prilog osnivanja ovog specijalnog višeg in- 
validskog suda pri federalnim jedinicama jesu sledeči: 

1. Sto za rešavanje napred pomenulih invalidskih predmeta po- 
stoj: samo privremena 'potreba, te stoga ne bi bilo celishodno da se re- 
šavanje ovih invailidskih predmeta u drugom stepenu poveri redovnim 
vrhovnim sudovima, odnosno da se za rešavanje kod istih sudova obra- 
zuju posebna invalidska veća. 

2. Sto bi se rešavanjem invalidskih predmeta u drugom stepenu od 
strano viših invalidskih sudova delimičiio bar postigla jednoobraznost 
u rešavanju kada so več, s obzirom na federativno sprovodenje ure- 
đenja, ne može obrazovati jedan viši ili vrhovni invalidski sud pri sa' 
veznom Ministarstvu socijalne politike, a što bi najviše davalo garan- 
cije za jednoobraznost u rešavanju. Pored ovoga, pri ovakvom reša- 
vanju ti drugom stepenu mogao bi se izvršiti znatno bolji izbor u po- 
gledu članova suda. 

'Л. što bi se organizovanjem viših invalidskih sudova u federalnim 
jedinicama najbolje mogli zaštitit} i fiskalni ink-resi države, a to je baš 
[ rukovodilo zakonodavca kad.1, jo propisao da se sva prvostepena re- 
Mflja, po kojima je dosuđena invalidnina, imaju .po službenoj dužnosti 
dostavljati na razmatranje i odluku drugostepenoj instanci. Pa k.iko 
izdaci za Invalidske potpore U toku nekoliko godina iznose ogromne 
sume, to se mora nastojati da se po svaku cenu izbegne pri ovom reša- 
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vanju nejednako iprimenjivanje zakona, koje br moglo imati za posle- 
dicu povečanje i onaiko velikih iznosa. 

4. Najzad, za obrazovanje viših invalidskih sudova pri zemaljskim 
ministarstvima socijalne politike govore i praktični razlozi kao što su 
uska povezanost radia ministarstva sa radom višeg invalidskog suda, 
jer ministarstvo socijalne politike na osnovu rešenja drugostepene in- 
validske instance donosi rešenja o isplaU invalidskiih prinad'.ežnosti 
i izdaje naloge za isplatu istih, vodi kontrolnike ii evidenciju uživaldca 
invalidskih prinadležnosti, daje potrebna obaveštenja na osnovu sudskih 
predmeta i što je ovlašćeno da u ime države, kao stranke, može tražiti 
ponovno suđenje, bilo u korist invalida, bilo u korist države. 

Kako je znatan broj pripadnika bivše jugoslovenske vojske i n 
ratu od 6 aprila 1941 godine Mi u zarobljeništvu onesposobljen, poginuo, 
umro ili nestao, to se ukazuje potreba da napred pomenuti sudovi rese 
invalidske predmete ovih Jica po podnetim prijavama, a ovo utoliko 
рге što je izvesnom broju lica već priznato invalidsko svojstvo. Iz na- 
pred navedenih razloga članom 3 nacrta zakona određeno je da sudovi 
imaju rešavati i o prijavama napred pomenutih lica. 

Iako u postojećim propisima postoje odredbe o gubitku invalidskog 
svojstva, ipak je, s Obzirom na prilike koje su vladale pod okupacijom, 
bilo potrebno da se propisi u ovom pogledu dopune. U tom pravcu redi- 
govan je član 4 ovoga zakona. 

S obzirom na hitnost isplate pogrebnih troškova bilo je potrebno 
da se isplata ovih troškova vrši bez sudskog rešenja. Stoga 61an 5 na- 
crta nadležnost U ovom pogledu prenosi sa suda na finansisku vlast. 

Kako Vojvodina ima poseban položaj, bilo je potrebno da se čla- 
nom 6 ovog nacrta regulišc pitanje Višeg invalidskog suda za ovu 
oblast. 

Članom 7 nacrta ostavljeno je Miirstru socijalne politike DFJ da 
U sporazumu sa zainteresovanim ministrima propiše odredbe o sastavu, 
sedištima i načinu rada invalulsko-lckarskih komisija, odredl)e o isplati 
invalidskih prinadležnosti kao i bliže odredbe za izvršenje ovog zakona, 
a ovo stoga što je ova materija više tehničke prirode. 

Iz ovih razloga molim Zakonodavni odbor i Pretsedništvo 
AVNOJ-a da prihvate Predlog zakona o rešavanju nerešenih invalid- 
skih predmeta :z ranijih ratova. 

Piretsednik: Otvaram diskusiju  u načelu.  Ima  reč drug Vujačič. 

Marko Vujačić: Mi imamo još invalida i/, prošlih ratova, koji nisu 
reguilisab svoju invalidninu. Danas su, uglavnom, gotovo svi doku- 
menti izgubljeni i kako će onda sudovi moći da rješavaju invalidu li- 
cima za koja nigdje neće biti podataka. Zašto mi ne bismo sačekali da 
se donese zakon <> invalidima Narodnooslobodilačke vojske, pa da UZ 
taj zakon dođe i ovo. Na taj način ne bismo donosili dva zakona za 
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invalide, već bi to nekako uskladili. Ja mislim da bi tako stvar bila 
manje glomazna. 

Josip Jeras: Ratni invalidi iz proJIih ratova i invalidi iz Narodno- 
oslobodilačkog rata udružili su se u jednu jedinstvenu organizaciju i 
imaju jedan upravni odbor. Ako mi donesemo zakon za one drugove 
koji su postali invalidi u ovom Oslobodilačkom ratu, šta će biti sa inva- 
lidima iz prošlih ratova? Invalidi su i jedni i drugii. U ovom slučaju 
invalidi iz ranijib ratova osetili bi se time zapostavljenim, a potrebno 
je rešiti pitanje i jednih i drugih, tim ,pre šio su sada stvorili jedinstvenu 
invalidsku organiz?dju. Invalide iz Prvog svetskog rata ne treba zapo- 
staviti, uopšto no treba zapostavljati stare ratnike. 

Pretsednik: Ja mislim da se drug ministar nešto pogrešno izrazio, 
Mi nije možda dovoljno obavešten. Pripremljena je bila jedna uredba, 
ne zakon, koja bi rešila pitanje invalida iz Oslobodilačkog rata. Ona je 
nosila naslov privremiene uredbe i tako je po naslovu izgledalo da bi 
privremeno rcgulisala položaj invalida iz ovoga rata. Ona je, međutim, 
bila napisana tako da je mogla da nosi i naslov zakona, koji konačno 
rešava pitanje invalida iz ovoga rata. Ali, videlo se da hi bilo vrlo ne- 
zgodno doneti takav zakon o invalidima iz ovoga rata, ne vodeći ra- 
Ćuna o invalidima iz prošlih ratova. Zato je ta uredha bila povučena 
рге no što je izašla pred Zakonodavni odbor i V'adu, i drugovi su do- 
bili nalog da izrade jednu privremenu uredbu, koja bi sasvim privre- 
meno, samo za neko vreme regulisala položaj invalida iz ovoga rata, 
da ne bi, pošto ih ima priličan broj, a nalaze se u teškom položaju, 
ostali na ■ia] način bez rešenja svoga položaja. Svakako da invalidi iz 
prošlih ratova, pa i iz onoga desetodnevnog rata u 1941 godini, zaslu- 
žuju punu našu pažnju kao i invalidi iz Oslol)od;lačkcg rata. Svi c'e- 
niokratski elementi u bivšoj Jugoslaviji borili su se kroz sve vreme za 
pravilno i pravično rešenje invalidskog pitanja. Svi vi znate kako je 
ono prosjački bilo rešeno u staroj Jugoslaviji, a i pored toga mnogi su 
doživeli da su i posle 25 godina od rata čekali na svoja prava, jer ogro- 
man broj tih predmeta nije bio rešen i mi to danas imamo i želimo 
^to pro da rešimo. Međutim, ogroman je broj invalida iz ovoga rata, 
možda (>().()()(). Nije mali ni broj još živili invalida iz prošlih ra- 
tova. Neki ih cene na 30.000. Naše finansiske mogućnost' danas nisu 
takvo da bismo mogli jednim potezom da rešimo to pitanje i za nove 
l za stare invalide, onako kako bismo i hteli i žolel'. Zbog toga će, s 
ledne strane, biti privremeno rešeno pitanje invatida Oslobodilačkog 
ra|a, i privremeno će stari mvalidi uživati pomoć po starim zakonima. 
A'i se zato ipak pojavljuje potreba za ovim zakonom, da bi se reguli- 
Sa)a sva njihova nerešena pitanja, da se ona jedanput svrše i da se 
l)rizna onima kojima invailklska prava dosada irsu priznata, zatim da 
^prizna Invalida i onima iz aprila 1941 godine, o čemu uopšte dosada 
n'j«  rešavano.  Takvo eitanje dvojnosti   može  da   traje samo kraće 
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vreme, a kad stvorimo sredstva moći ćemo da pristupimo izradii defini- 
tivnog zakona o invalidima. Prema tome, ne treba shvatiti da postoji 
tendencija za odvajanje jednih od drugih, nego je to samo privremena 
mera koju nam nameću finansiske mogućnosti'. 

S obzirom na ovu informaciju, mislim da čete razumeti potrebu 
da se donese ovaj zakon kako Je predložen, jer ima da reguliše nere- 
šena pitanja invalida i dok ne bude izrađen novi zakon koji će i njih 
obuhvatiti. 

Marko Vujačić: Mi imamo još živih invalida iz ratova 1876 i 1877 
godine, pa imamo invalida iz borbi oko Skadra iz 1941 godine, jer su 
so tamo izgleda neke jedinice bivše jugoslovenske vojske junački 
boril© protiv neprijatelja. Bilo je i junaka, naročito konjanika koji su ; 

na tenkove nalijetali. To treba imati u vidu, da nam se ne prigovori da 
smo to propustili. Svim tim ljudima treba priznati prava. Za one koji 
su se bili i aprilska zabuna, kako narod lijepo kaže za rat 1941 godine, 
bila je rat, i te kakav rat ako su ranjeni ili poginuli. 

Josip Jeras: U naslovu zakona upotrebljene su reči „iz ranijih 
ratova", a u čl. 3 vidim da su obuhvaćeni samo invalidi iz 1941 godine. 

Prctsednik: U Manu 1 predvideno je da to važi za invalide iz ra- 
nijih ratova. Možda bi mog'.i kazati od 1912—1918, a član 3 kaže da to 
važi i za one iz onog desetodnevnog rata u aprilu 1941 godine. 

Mile Peruničić: Imam jedno pitanje. Da li Ministarstvo socijalne 
politike ima bar približne podatke koliko ima još nerešenih predmeta. 

Ministar socijalne politike DFJ dr Anton Kržišnik: Iz federalnih 
jedinica dolaze stalno podaci i zahtev da se donese zakon, jer ima ne- 
rešenih predmeta. To nas je i potstaklo da učinimo predlog. Koliko još 
ima nerešenih pitanja, ne bih za sada mogao da kažem. 

Mile Peruničić: U jednom članu rečeno je da žalbe protiv rešenja 
idu Višem invalidskom sudu, pa ako u roku od mesec dana Viši inva- 
lidski sud ne donese rešenje po takvim žalbama, da onda ostaju na 
snazi odluke prvostepenog suda. Kad se uzme u obzir ovaj rok tj. da 
viši sud ne donese u zakonskom roku rešenje po žalbi, — mislim da 
takvih slučajeva ne bi trebalo da bude — invalkli bi stvarno bili l'šeni 
prava žalbe. 

Ministar socijalne politike DFJ dr Anton Kržišnik: Ima predmeta 
nerešenih i u prvom stepenu. Osim toga ima i velik: broj predmeta i/. 
1941 godine. Mi ćemo nastojati da se to evede samo na minimum. 

Prctsednik: Ja se sećam da se pre rata uvek govorilo o masi nere- 
šenih predmeta. To mi sada nećemo dozvoliti. 

Mislim da sada možemo preći na diskusiju u poiedinostima, pošto 
smo u načelu saglasni da je zakon potreban. Izvolite saslušati naslov 
i član 1   (čita): 
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NACRT 
ZAKONA  O  REŠAVANJU  NEREŠBNiIH   PREDMETA   INVALIDA   IZ  RANIJIH 

RATOVA 

Član 1 

Nerešene invalidske predmete invalida i ostal'h žrtava 1г ranijih 
ratova rešava u iprvom stepenu okružni narodni sud, a drugom i posle- 
dnjem stepcnu  Viši invalidski sud, koji po .potrebi  može imati  više 
ode] jen ja. 

Mile Peruničić: Treba brisati reč »odcljenja« i zameniti rečju 
»veća«. 

Josip Rus: Treba reći po kojim će propisima ti sudovi rešavati. 
Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Potrebno je, da bi 

бе jednoobrazno rešavali svi predmeti, da se rešavaju u duhu bar starih 
propisa a kasnije, kad se izda jedinstven zakon za sve inval'de, onda 
■će ta stvar biti za sve jednaka. Stari zakon zvao se: Zakon o invali- 
dima i ostalim žrtvama rata. 

Pretsednik: Onda bi član trebado da glasi ovako: Do donošenja 
novog zakona o invahdima, a na osnovu propisa Zakona o invalidima 
1 ostalim žrtvama rata od 4 decembra 1938 godine, sa izmenama i do- 
punama, ukoliko ih bude bilo, ukoliko se ti propisi zakona ne kose sa 
odlukom AVNOJ-a od tada i tada (navesti od'.uku AVNOJ-a). 

Josip Jeras: Ja bih samo rekao ,,iz ranijih ratova" i time je onda 
sve obuhvaćeno. 

Pretsednik: Dobro. To znači čl. 1 treba da glasi   (čita): 

Član 1 
Nerešeno invalidsko predmete invalida i ostalih žrtava iz ranijih 

ratova rešava, do donošenja novo^ Zakona o invalidima, a na osnovu 
propisa Zakona o invalidima i ostalim žrtvama rala od 4 decembra 
1938 g. sa izmenama i dopunama, ukoliko se ti propisi ne kose sa odlu- 
kom AVNOJ-a od 3 februara, u prvom stepcnu okružni narodni sud, 
:' u drugom i poslednjem stepenu Viši invalidski sud, koji po potrebi 
niože imati više veća. 

Prima li se ovaj č'.an? (Prima). Prelazimo na član 2.   (C i t a): 

Član 2 
ViSi invalidski sud obrazuje se pri Ministarstvu socijalne politike 

svako federalne jedinice i sastoji se iz 3 člana. Članovi suda su: jedan 
siidija Vrhovnog suda federalne jedinice, jedan sudija okružnog Mi 
Reskog narodnog suda i jedan priznali ratni vojni invalid, — svi 'Џ 
ITiesla. Članove ovog suda postavlja ministar socijalne po'.itike federalne 
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jedinice u sporazumu sa zemaljskim ministrom pravosuđa, ukoliko se 
tiče sudija redovmh sudova, a člana suda ratnog invalida na predlog 
udruženja ratnih inval'da. 

Najstariji član suda ,po rangu istovremeno je pretsednik suda 
odnosno odeljenja ako ih ima' više. 

Delovoda suda je po mogućnosti diplomirani ipravnik; postavlja 
ga ministar socijalne politike federalne jedinice. 

Svaki član suda ima svog zamenika, koji mora ispunjaivati uslovc 
člana koga zamenjuje. 

Ostalo administrativno osoblje suda postavlja ministar socijalne 
politike federalne jedinice. 

Odluke Višeg invalidskog suda donose se sa većinom glasova. 

Josip Rus: Ko će postavljati zamenike? 

Pretsednik: Recimo u Hrvatskoj postoji taj viši sud u Zagrehu, ali 
ako se stvori jedan u Splitu, drugi u Osijeku ili Trstu, kako će se tamo 
poslati sudija Vrhovnog invalidskog suda da bude pretsednik? 

Ministar socijalne politike dr Anton Kiržišnik: Veća mogu raditi u 
istom mestu. 

Pretsednik: Znači da bi sva ta veća, iako bi ;h bilo više, radila u 
sedištu federalre jedinice. Dobro. Da li je pri izradi budžeta uzeto u 
obzir ovo osoblje. 

Ministar socijalne politike DFJ dr Anton Kržišnik: To neće opte- 
rećivati savezni budžet, nego hudžeto federalnih jedinica. 

Josip Rus: Poslednja je rečenica suvišna, ako se rešava po po- 
stupku ranijih zakona. 

Pretsednik: Mislim da nije izlišna. Međutim, ja na ovaj član imam 
više primedaba, materijalnih ne, već jezičkih i terminoloških. Prvo, 
umesto »federalne jedinice« d'a stavimo »savezne zemlje« ili »zemlje«, 
zatim reklj smo da se »odeljenja« zovu »veća«. Onda u drugom stavu 
ovo »ako ih ima više« nepotrebno je. U četvrtom stavu poćetak treba 
brisati tako da ceo ovaj stav glasi: »Zamenlci sudija moraju ispunjavati 
uslove članova koje zamenjuju«. 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Ove su primedbe 
umesne; ja sve ove izmeno i dopune prihvatam. 

Pretsednik: Onda prvo da pročitamo član 2 sa izmenama i dopu- 
nama  (čita): 

Član 2 
Viši invalidski sud odnosno njegova veća obrazuju se pri Mini- 

starstvu socijailne politike svake savezne zemlje i sastoji se svaki Iz 3 
člana njihovih zamenika. Članovi suda su: jedan sudija Vrhovnog suda 
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savezne zemlje, iedan sudija okružnog ili sreskog narodnog suda i je- 
dan priznati ratni vojni 'nvalid, — svi iz mesta. Članove ovog suda I 
njihove zamenike ipostavlja zemaljski rmnistar socijalne politibe u spo- 
razumu sa zemaljskim ministrom pravosuđa, ukoliko se tiče sudija re- 
dovnih sudova, a člana suda ratnog invalida i njegovog zamenika na 
predlog Udruženja ratnih invalida. 

Najstariji elan suda po rangu istovremeno je pretsednik suda 
odnosno veća. 

Delovoda suda je po mogućnosti diplomirani pravnik; .postavlja ga 
zemaljski ministar socijalne politike. 

Zamenici sudija moraju ispunjavati uslove članova koje zame- 
njuju. 

Ostalo administrativno osoblje suda ipostavlja zemaljski; ministar 
socijalne .politike. 

Odluke Višeg invalidskog suda donose se većinom .glasova. 
Primate li ovu redakciju? (Primamo). 
Prelazimo na pretres člana 3.   (Čita): 

Č'.an 3 
Sudovi iz Člana  1 ovog   zakona   rešavaće i po prijavama   koje 

podnesu: 
1) lica koja su kao ratnici bivše jugoslovenske vojske onesposo- 

bljena U ratu sa neprijateljem aprila 1941 godine, kao i lica koja su 
vršeći po naredbi nadležne vlasti dužnost za vojne ciljeve bivše jugo- 
slovenske vojske onesposobljena u pomenutom ratu; 

2) porodice, roditelji, braća i sestre lica iz tačke 1) ovog člana 
koja su pod tamo navedenim okolnostima poginula, umrla ili nestala 
u ratu s neprijateljem 1941 godine; 

3) porodice, roditelji, braća i sestre umrlih priznatih ratnih vojnih 
'nvalida. 

Ministar za kolonizaciju DFJ Sreten Vukosavljević: U tač. 1 ovoga 
^lana trebalo b' mesto reč: »aprila 1941 godine« reći »od 6 do 18 
аРп!а 1941«. 

Pretsednik: To bi onda bilo protiv onih boraca koj: su nastavili 
borbu, kao oni kod Skadra, pa u Slovemji, a bilo je i u Srbiji jedinica 
koje nisu litelo priznali kapitulaciju i borile su se još neko vreme. To 
№ trajalo«! prilike do 21 i 22 aprila 1941 godine. 

Marko Vujačlć: Pa i mi smo prije ustanka imali kod Avlovca oko 
200 ranjenika. Treba voditi računa da ne propuslimo koj' period. 

Mile Peruničić: Nejasna mi je i tač. 2 i 3. Sta znači ».porodice, 
roditelji, braća i sestre«? 

Pretsednik: Reč »porodica« može da se briše. 
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Ministar socijalne politike DFJ dr Anton Kržišnik: Ove Izraze smo 
uzeli iz starog zakona a misli se, valjda, na užu porodicu. 

Mile Peruničić: Koliko se ja sećam sestre i braća nisu imali! pravo 
na inval'dninu. 

Ministar socijialne politike DFJ dr Anton Kržišnik: Ako su bilii 
hranioci, imali su. Mogli bismo možda reći: »lica koja miaju po iposto- 
jećim propisima pravo na porodičnu invalidninu«. 

Pretsednik: Meni se čin1: da bismo mogli usvojiti prvi stav člana 3 
bez izmena. U tač. 1., drugi red, reč »aprila« trebalo bi zameniti recima 
»u aprilu«. Na osnovu ove diskusije u članu 3 tač. 2 treba zameniti 
ovom redakcijom č i ta): 

2) članovi porodice bca iz tač. 1 ovoga člana ,pog;nulili, umrlih 
i nest a lih u ratu aprila 1941 pod tamo navedenim okolnostima, a koja 
imaju zakonsko pravo na invalidsku pomoć. 

Isto tako, tač. 3 možemo zameniti ovom redakcijom  (čit a): 
3) članovi porodice umrlih priznatih ratnih vojnih invalida koji na 

to imaju pravo. 
Prima li se ovakva stilizacija (Hana 3? (Prima). Prelazimo na pre- 

tres člana 4   (čita): 

Član 4 

Gube za svagda invalidsko svojstvo i .prava koja su za isto vezana 
sva lica i njihove porodice, roditelji, braća i sestre, koja su dobrovoljno 
učestvovala na strani Nemaca i njihovih pomagača u borbi protiv 
partizanskih odreda Jugoslavije, Narodiiooslobodilačke vojsko Jugo- 
slavije, Jugoslavenske armije i njenih saveznika. 

Ratni invaiHdi, za koje je sudskom presudom utvrđeno da su se 
ogrešilt o nacionalnu čast, gube invalidsko svojstvo i sva prava za 
vreme za koje su presudom izgubili nacionalnu čast. 

Sve narodne vlasti dužne su o prednjom i/.vostit: isplatne blagajne 
koje će po dobivenom IzveStaju obustaviti Isplatu invalidskih prinadle- 
žnosti i o tome obavestiti Ministarstvo socijalne politiko odnosne fede- 
ralne jedinice. 

Ministar socijalne politike razmotriće učinjenu dostavu i po po- 
trebi podiicti zahtev n;u!ležiK>in invalidskom sudu radi odnzimanjaj 
invalidskog svojstva napred navedenim licima. 

U prvom stavu, treći rod, predlažem da se reč »Nemaca« zameni 
rečju »okupatora«, jer se ovde ne radi samo o Nemcima već i o Italija- 
nima, Mađarima i Bugarima. (Tako je! - Prima se). U četvrtom redu 
treba brisati »Jugoslavije«. 

Predlažem da se i formulacija stava 2) izmeni i da se umesto 
ovoga »da su se ogrešili o nacionalnu čast« stavi »koji izgube časna 
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prava«, jer je to šire, može neko bili lopov ili pokrasti narodnu imovinu 
ili ubiti nekoga. Takav шга nacionalnu čast, ali kad bude osuđen neće 
uživati časna prava i nije pravo da onda prima invalidu. 

Zato ja predlažem da ovaj drugi stav glasi: 
Ratni invalid: koji sudskom presudom izgube časna prava, gube 

Invalidsko svojstvo i prava za vreme za koje su presudom izgubili časna 
prava. (Prima se). 

Po sporazumu sa predlagačima, predlažem da se treći i četvrti 
stav spoje u jedan ii zamene ovom redakcijom   (čit a): 

Narodne vlasti koje saznaju za činjenice iz stava 1) i 2) ovoga 
člana dužne su o istima izvestiti nadležnu isp'.atnu blagajnu, koja će 
odmah obustaviti isplatu invalidskih pri nadležnosti i o tome obavest'ti 
nadležno zemaljsko Ministarstvo socijalne politike rad' podnošenja 
zahteva nadležnom invalidskom sudu u cilju oduzimanja invalidskog 
svojstva takvom l'cu. 

Prima li se? (Prima). Prelazimo na član 5.   (Čita): 

Član 5 
Isplatu pogrebnih troškova vrši nadležna finanslska vlast bez sud- 

skog rešen ja. 
Ima li primedaba? (Nema. — Ima). Molim da se kaže. 

Mile Peruničić: M's'.im da posle reči »troškova« treba dodati reči 
»ličnih invalida«, pošlo se ovde ne misli i na uživaoce porodične inva- 
lidnine, već samo na hčne invalide. 

Pretsednik: Tako je! (Prima se). 
Prelazimo na član (i.  (C i t a): 

Član 6 
Nerešene invalidske predmete u drugom stepenu sa područja Voj- 

vodine rešava Viši invalidski sud pri Glavnom narodno-oslobodilačkom 
odboru Vojvodine. Sastav ovog suda je isti kao i Višeg invalidskog 
sii(l,i .pri federalnoj jedinici s tim da sva postavljenja u vezi sa ovim 
sudom vrši Glavni narodno-oelobodllački odbor Vojvodine. 

Mile Peruničić: Novom organizacijom Glavni narodno-oslolKV 
(''lački odbor Vojvodine zove se Pokrajinski odbor Vojvodine. Predla- 
žem da se to izmeni. 

Pretsednik: To je u redu, ali ima tu još stvari koje treba izmenili. 
"iia i nepotrebnih ponavljanja. Umesto ovog opisivanja sastava vojvo- 
đanskog suda treba se prosto pozvati na član 2 ovog zakona. Prema 
tonu', usvajajući primedbu druga Periiničića i ovo skračenje, ovaj član 
6 trebalo bi da glasi   (čila): 
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Član 6 
Nerešene invalidske predmete u drugom stepenu sa područja Vojvo- 

dine rešava Viši invalidski sud ргј Pokrajinskom odboru Vojvodine. 
Sastav ovog suda je isti kao u čanu 2, s 'tim da sva postavljenja u vez.i 
sa ovim sudom vrši Pokrajinski odbor. 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržisnik: Ja prihvatam ovu 
novu stilizaciju, jer je ona de facto bolja. (Prima se). 

Pretsednik: Ako drugih primedaba nema, prelazimo na član 7. 
(Nema).   (Čita): 

Član 7 
Ministar socijalne polil'ke Demokratske federativne Jugoslaviie 

prop'saće u sporazumu sa zamleresovanim ministrima bliže odredbe za 
izvršenje ovog zakona, odredbe o isplati invalidskih prinadležnost', kao 
i odredbe o sastavu, sedištima rada invalidsko-lekarskih komisija. 

Ima li primedaba? (Nema). Pr'ma l' se CI. 7? (Prima). Da zavr- 
šimo. Predlog člana 8 glasi  (č'ta): 

Član 8 

Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
mokratsko Federativne Jugoslavije«, koga dana prestaju da važe sve 
odredbe koje su sa njim u protivnosti. 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnilk: Predlažem da se 
tekst iza zapete do kraja briše, jer to nije potrebno. 

Pretsednik: Prima li se? (Prima). Na taj način mi smo I u pojc^no- 
stima primili Zakon o rešavanju nerešenih predmeta invalida iz ranijih 
godina. 

Prelazimo na 3 tačku dnevnog reda: Zakon o državnim poljopri- 
vrednim dobrima. Dajem reč Ministru (poljoprivrede dr čubrMoviću. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubrilović: Kad se kod nas 
'zvrši agrarna reforma, mi ćemo postati zemlja srednjeg i sitnog se- 
ljaka. Međutim, nama su potrebni i veći posedi radi selekcije semena, 
za ugledno voćarstvo, stočarstvo itd., jer će srednji i sitan seljak imati 
malo mogućnosti za to. Moraće biti nekoga ko će sistematski, naučmm 
metodama, odabirati seme, gajiti sadnice, gajiti plemenitu stoku, mo- 
ramo stvoriti institucije koje će srednjem ; sitnom seljaku davati bolji 
kvalitet semena, dobre sadnice i plemenitu stoku. 1/, lili razloga mi smo 
stali na stanovište da država treba da ima veća imanja, na kojima 
će se to proizvoditi. S druge strane, mi moramo seljaku pružiti moguć- 
nost za stručno obrazovanje. Mali i srednji јкхчсч!' to ne može da pruži. 
već jedino državna dobra. Zatim, ima podvodnih terena u Vojvodini i 
na drugim mestmia, nedovoljno isušenih i, prema tome, nezgodnih za 
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kolonizaciju. Na tun terenima treba vršiti isušivanje, drenažu i potom 
ih racionalno obrađivati u cilju proizvodnje, 'kao što je, na primer, 
slučaj sa Pančevačkim Ritom. Zato moramo imati i fondove. Pored 
toga, nova državna privreda mora da forsira proizvodnju hrane za 
ishranu gradskog stanovništva i za regulisanje cena na pijacama. 
U Vojvodini će državna dobra obuhvatiti veće površme, a u ■ostalim 
pokrajinama manje. Mi ćemo imat'" poddu na dve vrsto dobara, na 
državna i zemaljska dobra. To radimo zbog toga što ima veliki broj 
poljoprivrednih zadataka koje zemaljske vlade za sada neće b't' u 
stanju da ispunjavaju. Potrebno je ' mnogo sredstava a često ćemo 
imati i nerentabilne poslove. Primera radi spomenuću selekciju stoko 
ili ergele konja. Naše konjarstvo gotovo je potpuno uništeno. Zemalj- 
ske vlade teško će moći na tome polju šta postići, jer nemaju m sred- 
stava ni stručnih kadrova. Mi ćemo u zajednici sa Ministarstvom na- 
rodne odbrane izgraditi čitav sistem stanica za odgajanje plemenitih 
pasmina konja, potrebnih za Vojvodinu, Bosnu, Makedoniju i ostale 
krajeve. Mi ne možomo tražiti od zemaljskih vlada da na takve ergele 
troše novac. Mi moramo imati i voćarske stanice u Makedoniji, Bosni 
> Hercegovini, Crnoj Gori itd. Dalje, moramo imati u Vojvodini velika 
krda plemenitih svinja mangalica. Sve to traži velike izdatke i zato 
država mora imati mogućnost' da po celoj teritoriji ima svoja ogledna 
dobra i svoje velike ogledne slanice, recimo u Makedoniji za suptrop- 
sko bilje, afion, pamu'k i kaučukovo drvo. Tu treba vršiti i velike opite. 
Makedonija će teško bit' u stanju da to svojim sredstvima finansira. 

Sve su to razlozi koji govore za osnivanje državnih dobara. Pored 
toga, biće i zemaljskih imanja za ogledne stanice, poljoprivredne škole, 
kurseve, sreske rasadnike ild. Našu poljoprivredu mi nećemo moći bez 
sistematskog načina rada tako brzo podići, ako država no 'nterveniše 
p:eko svojih imanja. To su razlozi koji su nas naveli da podnesemo 
ovaj zakon. Mi ga sada možemo načelno primiti, s tim da se ne objav- 
ljuje dok ne dotle zakon o agrarnoj reformi. 

Prelsednik: Da h prihvatamo predlog u načelu? (Prima se). Onda 
prelazimo na diskusiju u pojedinostima. Cilaćcmo član po član. (C i t a): 

Član  1 
Iz državnog zemljišnog fonda izdvojiće se jedan dco: 
a) za velika državna poljoprivredna dobra (ergele, ogledne sta- 

пх© itd.) pod upravom saveznog Ministarstva poljoprivrede; 
b) poljoprivredna dobra: za ergele, stočno stanice, poljoprivredne 

stanice, školska dobra ild. potrebna federalnim jedinicama (zemljama) 
za unapređivanje |)oIjopnvrede. 

Mile Pcruničić: Predlažem da ec u prvom stavu naglasi da se ovo 
Izdvajanje vrši u cilju unapređenja poljoprivrede, i to iposle reči »izdvo- 
jiće se«. (Prima se). 
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Pretsednik: Čini mi. &e da će bolje bibi ako u stavu b) izostavimo 
»poljoprivredna dobra«, pa na kraju reći da se ova dobra stavljaju pod 
upravu zemaljskih ministarstava poljoprivrede, kao što su velika dobra 
pod upravom Ministarstva -poljoprivrede DFJ. (Prima se). 

Prema tome, član 1 glasio bi   (čita): 

Član 1 

Iz državnog zemljišnog fonda izdvojiće se u cilju unapređivanja 
poljoprivrede jedan deo: 

a) za velika državna poljoprivredna dobra (ergele, ogledne sta- 
nice itd.) pod upravom saveznog Ministarstva .poljoprivrede; 

b) za ergele, stočne stanice, poljoprivredne stanice, školska 
dobra itd-, pod upravom zemaljskih ministarstava poljoprivrede. 

Prelazimo na član 2.  (Čita): 

Član 2 
Za državna poljoprivredna dobra navedena u čl. 1 ovog Zakona 

upotrebiće so prvenstveno organizirana poljoprivredna dobra (velei>o- 
sedi) sa svim živim i mrtvim inventarom na tim poljoprivrednim do- 
brima (veleposedima) uključiv i poljoprivredne fabrike koje su organski 
vezane uz ta .poljoprivredna dobra. Tim organi/.ovanim poljopri- 
vrednim dobrima pripojiće se niski, vodoplavni i ritski tereni nepodesni 
za kolonizacije. 

Ukoliko bi tim poljoprivrednim dobrima nedostajao potreban broj 
zgrada potrebnih tim dobrima, ovlašćuje se savezni ministar poljopri- 
vrede da od eksproprisanih poljoprivrednih zgrada izdvoji potreban 
broj zgrada za savezna i zemaljska poljoprivredna dobra. 

Ministar za poljoprivredu DFJ dr Vaso Cubriiović; Predlažem da 
so u prvom stavu posle reči »prvenstveno« stavi reč »eksproprisana« 
a da so ove reči u trećem i četvrtom redu (»vdepn-sodi«) i »(velepo- 
sedima)« izostave. 

Pretsednik: Primaju 1: se ove izmene U slavu 1? (Primaju). Ja 
imam predlog da stav 2 prestili/.ujemo u cilju jasucće, tako da glasi 
(čita): 

Ukoliko bi tim poljoprivrednim dobrima m-doMajale zgrade po- 
trebno tim dobrima, ovlašćuje se savezni ministar poljoprivrede da, 
u sporazumu sa Ministrom kolonizacije i zemaljskim ministrima poljo- 
privrede, od eksproprisanih poljoprivrednih zgrada izvan tih dobara 
izdvoji potreban broj zgrada za savezna i zemaljska poljoprivredna 
dobra. 

Ministar poljoprivrede 1)1 J dr Vaso Cubriiović: Primam ovu sti- 
lizaciju. 
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Pretsednik: Da li se usvaja ova redakcija člana 2? (Prima). Pre- 
lazimo na cl. 3.  (Čita): 

Član 3 
Velika poljoprivredna dobra pod upravom saveznog ili zemaljsk'h 

ministarstava  poljoprivrede služiće prvenstveno unapređivanju celo- 
kupne poljoprivrede, a delom i povećanju poljoprivredne proizvodnje 
uopšte. U tom cilju imaće naročito ove zadatke: 

1) da proizvode oplemenjeno kvahtat'vno seme, priplodnu stoku 
i sadnice za ćelu državu i da u tome pomažu zemaljske i zadružne usta- 
nove i pojedince, koji se bave selekcijom stoke i proizvodnjom kvalita- 
tivnog semena i sadnica; 

2) da služe .poljoprivrednim, oglednim, naučnim i praktičnim ispi- 
tivanjima iz oblasti biljne proizvodnjo i stočarstva; 

3) da omoguće praktično školovanje i stručno usavršavanje poljo- 
privrednih stručnjaka; 

4) da proizvode razne poljoprivredne proizvode (poljoprivredne si- 
rovino za industriju, hranu Ud.), prema postavljenim proizvodnim 
zadacima; 

5) da služe potrebama proizvodnjo veterinarskih cepiva i lekova. 
Čuli sto čl. 3 predloga. Ima li priniedaiba? Ja imam samo jednu. 

Mislim da u lač. 3 treba reć' da se omogući i usavršavanje no samo 
stručnjaka već i poljoprivrednika uopšte. Prema tome, reč »stručno« 
izostaviti, a posle reči »stručnjaka« dodati: »' poljoprivrednika uopšte«. 
Prima li so čl. 3 sa ovim izmenama? (Prima). 

Prelazimo na čl. 4.   (Č i t a): 

Član 4 
Savezno ministarstvo poljoprivredo preuzeće upravu na velikim 

poljoprivrednim dobrima koja mu po ovom zakonu pripadaju, a ze- 
maljska ministarstva poljoprivrede i Gl. N. 0. V. svoja, te će u tu svrhu 
obrazovati unutar Ministarstva poljoprivrede, odnosno poljoprivrcdno- 
šumarskog odeljenja (INOV posebna odeljenja ili otseke za upravu 
državnim poljoprivrednim dobrima. 

Josip Rus: Meni se čini da bi ovim članom trebalo jasnije odre- 
diti organe uprave. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubrilović: Predložio bih novu 
stilizaciju celog člana 4   (č i t a): 

U svrhu organizovanja uprave na velikim poljoprivrednim do- 
brima koja im po ovom zakonu pripadaju, savezno i zemaljska тмг- 
starstva poljoprivrede i Pokrajinski odbor Vojvodino O'brazovaćc po- 
sebna odeljenja ili otseke. 

Pretsednik: Prima П so ova stilizacija? (Prima). Prelaz'mo na 
član Г).   (Čita): 
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Član 5 
Postojeća državna poljoprivredna ugledna i ogledna dobra služlće 

i dalje namenjenoj svrsi. 
Ima li kakvih predloga za izmene? (Nema). Idemo dalje.  (Čita): 

Član 6 
Inventar živi i mrtvi, sa svim instalacijama i poljoprivrednim 

fabrikama na poljoprivrednim dobrima, koja su agrarnom reformom 
ušla u zemljišni fond a određena su za ciljeve predvidene ovim Zako- 
nom, predate dosadašnji pridržavaoc u celini saveznom, odn. nadle- 
žnom zemaljskom ministarstvu poljoprivrede, a za Vojvodinu preteed- 
ništvu GNOV-a. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubrilović: Pošto će materija 
ovog člana biti regulisana zakonom o agrarnoj reformi, povlačim pre- 
dlog ovog člana, tako da se paginacija narednih članova smanji za 
jedan. 

Pretsednik: Pošto je član vlade povukao predlog ovog člana, to 
čl. 7 Vladinog predloga postajo čl. 6, pa ga izvolite čuti  (č И a): 

Član 6 
Od poljoprivrednog zemljišta u Banatu, Bačkoj, Baranji i Sremu, 

koje po Zakonu o agrarnoj reformi i kolonizaciji ulazi u zemljišni fond,, 
kojim država raspolaže, odvaja so 210.000 kj. obradivog zemljišta (sa 
svim poljoprivrednim fabrikama, koje su organski vezane uz ■poljopri- 
vredna dobra i ostalim instalacijama) za stvaranje: 

a) velikih državnih poljoprivrednih dobara pod upravom save- 
znog ministarstva poljporivrcde, i 

b) poljoprivrednih dobara GNOV-a, (ergele, selekcionc stanice, 
poljoprivredno stanice, stočno stanici1, rasadnike, školska dobra itd.). 

Za isto svrho od zemljišnog fonda veleposeda oko Osijeka, ukljn- 
čivšt tu poljoprivredne fabrike i ostale instalacije organski vezane1 u/, 
te posede, odvaja so Kl.000 kj. 

Mile Peruničić: Smatram da se ovde ne možemo pozivati na zakon 
o agrarnoj reformi kad on još nije donesen, pa zato to treba izostaviti. 

Pretsednik: Umesno. 
Marko Vujačić: Zemljišni fond je državni, pa to treba reći. Trebi 

ispred rečt »zemljišni fond« staviti reč »državni«. (Prima se). 
Ministar poljoprivrede 1)ГЈ dr Vas« Čubrilović: Vlada predlaže da 

&з ovih 10.000 kj. u okolini Osijeka priključi Belju, kako bismo od 
njega stvorili još veće dobro nego što jo dosada bilo. Stoga sam S1O1K>- 
dan, usvajajući učinjeno primedhe, predložiti s'.edeću redakciju čl. 0 
(čita): 
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Član 6 

Od poljoprivrednog zemljišta u Banatu, Bačkoj, Baranji i Sremu» 
koje ulazi u državni zemljišni fond, odvaja se 210.000 kj. obradivog 
zemljišta (sa svim poljoprivrednim fabrikama, koje su organski vezane 
uz poljoprivredna dobra i ostalim instalacijama) za stvaranje: 

a) velikih državnih [poljoprivrednih dobara pod upravom saveznog 
Ministarstva ipoljoprivrede, i 

b) poljoprivrednih dobara pod upravom Pokrajinskog odbora 
Vojvodine. 

Od zemljišnog fonda ve'.eposeda oko Osijeka, uključivši tu poljo- 
privredne fabrike i ostalo instalacije organski vezane uz te posede, 
priključićo se 16.000 kj. državnom dohru Belje. 

Pretsednik: Prima li se ovakva redakcija čl. 6? (Prima). Prela- 
zimo na čl. 7, prvobitni čl. 8 predloga. (Čita): 

Član 7 
Savezni ministar poljoprivrede u saglasnosti sa zemaljskim Mini- 

strom poljoprivrede Hrvatske i Pretsedništvom GNOV-a, pristupićo 
odmah organizovanju navedenih poljoprivrednih dobara u smislu ovog 
zakona u rejonmia i oblastima za koje smatra da odgovaraju napred 
navedenim ciljevima, vodeči pri lom računa o agrarnoj reformi i po- 
trebama kolonizacije. 

Ministar kolonizacije DFJ Sreten Vukosavljević: Na kraju člana 
trebalo bi reći, jer je tako .potpunije, »o potrebama agrarne reforme 
i kolonizacije«, umesto »o agrarnoj reformi i potrebama kolonizacije«. 
Onda i ona skraćenica smeta. Ja sam protiv tih skraćenica: GNOV! 

Pretsednik: I ja sam. Već smo u ćl. 4 uneli Pokrajinski odbor Voj- 
vodine. Ima li još primedaba? (Nema). Izvolite čuti prečišćeni tekst 
ovog 61. 7  (čita): 

Član 7 

Savezni Ministar .poljoprivrede, u saglasnosti sa zemaljskim Mi- 
nistrom poljoprivrede Hrvatske i Pretscdništvom Pokrajinskog odbora 
Vojvodine, pristupiće odmah orgamzovanju navedenih poljoprivrednih 
dobara u smislu ovog zakona u rejonima i oblastima za koje smatra 
da odgovaraju napred navedenim ciljevima, vodeći pri tome računa o 
potrebama agrarne reforme i kolonizacije. 

Prima li se? (Prima). Prelaz'mo na član 8  (č i t a): 

Član 8 
Za državna poljoprivredna  dobra van Banata,   Bačke,   Baranje, 

Srema i okruga Osijek, donećc odluku savezni Ministar poljoprivrede 
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u sporazumu sa saveznim  Ministrom  za  kolonizaciju,  Pretsednikom 
Privrednog saveta ii zemaljskim ministrima poljoprivrede. 

Ima U kakvih predloga? (Nema). Prima li se 'bez izmena? (Prima). 
Čitam čl. 10 predloga, odnosno sada 9 ikoji glasi (^ i t a): 

Član 9 

Ovlašćuje se savezni Ministar poljoiprivrede da u saglasnosti sa 
saveznim Ministrom finansija i Pretsednikom Privrednog saveta donese 
uredbu i pravilnike u organizaciji i poslovanju saveznih državnih poljo- 
privrednih imanja, a zemaljski ministri poljoprivrede za ona ipod svo- 
jom upravom. 

I ovaj bi član mogli primiti s tim da se ono »državnih« između reči 
»savezni« i »poljoprivrednih imanja« izbaci jer jo suvišno. (Prima se). 
Prema tome, usvojen jo i član 19 sa ovom izmenom. Poslednji član 
ovog predloga glasi: 

Član 10 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se ohjavi u »Službenom listu De- 

mokratsko Federativno Jugoslavije«. 
Prima li se? (Prima). Na taj način Zakon o državnim poljopri- 

vrednkn dobrima usvojen je i u celini i u 'pojedinostima. 
Prelazimo na pretres Predloga zakona o reviziji dodelj'vanja 

zemlje kolonistima i agrarnim interesentima u Makedoniji i Kosovsko- 
metohiskoj Oblasti. 

Otvarajući diskusiju u načelu, želim da dam nekoliko reči obja- 
šnjenja. 

Izradujuć' Projekat zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, 
na čemu smo zajednički radili Mjrstar kolonizacije, Ministar poljopri- 
vrede, njihovi pomoćnici i ja, mi smo odredbe ovog zakona bili uneli 
u Projekat zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Međutim, posle 
nam se ipak učinilo da je zgodnije da ovo ranije resimo, jer se stvar 
zakona o agrarnoj reformi slala otezati. Stvar je vrlo hitna, već 
odavno vrlo hitna, a mi imamo na terenu takvu situaciju, da kolonisti, 
koji su stvarno tamo naseljavani i/, političkih računa nekadašnjih re- 
žima, ali koji za to lično nisu nimalo krivi, jer su seljačka sirotinja 
koja je tražila zemlju, - da i-u1 ti kolonist; sada nalaze u očajno teškom 
položaju, položaju koji treha što pre regulisab. Sama priroda stvari 
traži da se to pitanje posebno reši. Nema sumnji1 da ovaj zakon, u 
krajnjim granicama mogućnosti, hoće da ispravi ono Što se danas 
smatra da je bilo učinjeno m'pravedno prema narodu, prema siro- 
mašnom seljaku, kako u Makedoniji tako i na Kosovu i Metohiji. Ko- 
lonizacija Makedonije vršena je prvenstveno na taj način, što je vršeno 
t.zv. ograničavanje zemlje. Pri tome se nije nimalo vodilo računa d;» 
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na tome zemljištu ž:v€ ljudi — seljaci, koji su vekovima zemlju obra- 
đivali. Linija ograničavanja zahvatila je i naseljena sela i imanja t'h 
seljaka, bjlo da su om imali tapije, bix> da su bil' čivčije. I ta im je 
zemlja bila oduzeta, oni su bacani u brda, a na oduzetu zemlju dovo- 
đeni su kolonisti. Na taj način bivši režimi stvorli su i zlu krv između 
meštana seljaka, koji su izgubili svoju sopstvenu zemlju, i dovedenih ili 
doseljenih kolonista. Ta zla 'krv i danas postoji, jer dolazi do nemilih 
incidenata u Makedoniji i Kosovsko-metohiskoj Oblasti usled .povratka 
mnogih kolonista na naselja koja su već zauzeli seljaci domoroci. Kako 
se radi u većini slučajeva o zemljištima koja su za vreme stare Jugo- 
slavije b:la nasilno oduzeta zemljoradnicima u tim krajevima, bili smo 
prinuđeni da još polovinom juna meseca preko Ministarstva unutrašnjih 
poslova zabranimo povratak na takva zemljišta starih kolonista dok se 
to pitanje ne bude resilo zakonom. 

Isto tako bili smo obaveštem da su iz Crne Gore dolazile na Kosovo 
i Metohiju grupe ljudi koji nisu bili kolonisti i koji su bez iikakvih re- 
šenja v'.ast' pokušah da se nasele i zauzmu zemlju koja je bila napu- 
štena1. U tom c'lju Ministarstvo unutrašnjih poslova DFJ dalo je jedan 
raspis u kome je rečeno {č i i a): 

U vezi sa pojavom da se neki kolonisti vraćaju u Makedoniju i 
Kosovsko-metohisku Oblast, a drugi, koji ranije nikad nisu živeli u po- 
menutim oblastima, pokušavaju da se samovoljno nasele, savezno Mimi- 
slarstvo unutrašnjih poslova saopštava: 

1. Zabranjeno je do dalje naredbe vraćanje na imanja svim onim 
kolonistima kojima je pre rata bila dodeljena zemlja u Makedoirji i na 
Kosovu ' Metohiji; 

2. Upozoravaju se svi oni pojedinci (porodice) koji pretežno dolaze 
;z Crno Gore i samovoljno se naseljavaju na Kosovsko-metohiskoj 
Oblasti, da je svako useljavanje, u pomemitoj Oblasti, bez odobrenja 
Oblasnog narodnog odbora Kosova i Metohije, zabranjeno; 

3. Savezna ministarstva pravosuđa, poljoprivrede, industrije, trgo- 
vino i snabdevanja, propisuju bliža uputstva za sprovodenje Zakona o 
j)oslupanju sa imovinom koju su sopstveri'ci morPili napustili u toku 
okupacijo i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njegovih 
pomagača, a u pripremi je zakon kojim će se regulisati pitanje ze- 
mljišnog poseda i kolonizacije Makedonije, Kosova i Metohije, pa je U 
interesu samih kolonista da sačekaju objavljivanje pomenutog uputstva 
i zakona i da so dotle ne kreću; 

4. Kolonisti, koji žele da se, pre donošenja pomenutog zakona, 
vrate na ranija imanja, a sada se nalaze u Makedoniji, treba pismenim 
putem <i;i ,r jave А\м1г i.ii ivu poljoprivrede /emaij.i.r vlade u Skoplju, 
a za Kosovo i Metohiju Oblasnom narodnom odboru u Prištini. Svii 
ostali koji se nalaze izvan tih oblasti neka se .pismenim putem jave 
saveznom Ministarstvu poljoprivrede u Beogradu i neka čekaju na nje- 
govo rešen je; 
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5. Organi vlasti ne smeju izdavati kolonistima objave za povratak 
u Makedoniju, na Kosovo i Metohiju, dokle pomenuti zakon ne bude 
donet. 

Da se ne bi radilo ovako provizorno mi treba danas da ispravimo te 
stare nepravde u onoj granici, u kojoj je to mogućno i pravo. To treba 
postići ovim zakonom. 

Reč ima Ministar za 'kolonizaciju Vukosavljev'ć. 
Ministar kolonizacije DFJ Sreten Vukosavljevic: Ova materija 

bila je predmet razgovora, debata i žučn'h sukoba, najvećim delom ne- 
potrebnih. Ja bih molio sve članove Pretsedmštva AVNOJ-a i članove 
Odbora da na ove koloniste u Makedoniji i na Kosovu i Metohiji ne 
gledamo neprijateljski i da o ovom zakonu debatu jemo bez animoznost'i 
prema ljudima koj' nisu nimalo krivi za ono što je rdavo učinjeno. 
Medu ovim kolonistima ima ljudi, i to u veliikom broju, koji su sasvim 
u dobroj nameri do.š!i da rade zemlju, I koji su u tu zemlju uložili ceo 
svoj trud, znoj i mladost, a vrlo veliki broj između njih bio je i u Na- 
rod nooslobodilačkoj borbi', tako da su u tu zemlju uložili i krv svoju i 
krv svoje dece. Zato zaslužuju da se bez neprijateljstva gled'a na nj h. 
Medu ovim naseljenicima vrlo veliki je broj ljudi koji su Makedonr, 
I to mnogo veći broj nego što se pretpostavlja. Ja za to imam ovde 
podatke iz sedam srezova. Koga interesuje može iz ovih .podataka vi- 
deti koliki je broj tih ljudi iz Makedonije, koji su došli kao kolonisti. 
Mislim da je taj broj svakako veći od jedne trećine. Dakle, nije to 
činjeno na štetu Makedonaca, a na korist nekoga koji nije iz Make- 
donije. Takode, nije tačno da je tamo vr.;eiia kolonizacija iz krajeva 
koji su bili srpski orijentisan1. Ovde ima naseljenika koji su pre Do- 
brice Matkovića tamo doseljeni, a kontiakomitske čete je organizovao 
Dobnca Matković. П ovim podacima msu dati svi srezovi i sela, nego 
oni sadrže ono što sam dobio sa terena. Pre svega, tamo je Srbijanaca 
najmanje, a stalno se govorilo protiv Srbijanaca. Srbijanaca je mnogo 
manje nego Makedonaca. To su činjenice, koje mislim da je polreb.io 
navesti, da se ne bi imala zla volja OIHIO, gdo to nije potrebno i ^li- 
nijo tačno. (Moša Pij ade : Ja mislim da ovde nije bilo .[нМгеђпо 
govoriti o toj zloj volji.) Ovde nije bilo potrebno govorili, ali je bilo 
neprijateljstva prema kolonistima za ova četiri meseca, i to velikog i 
ozbiljnog neprijateljstva. Na to sam hteo da obratim pažnju, da ne bilo 
te animoznosti prema  kolonistima  u daljem rešavanju ovog pitanja. 

Najveć' deo « najvažnije kolonije naseljene su u cela sela, u ko- 
jima su živeli Turci, jednim manjim delom naseljenici naše krvi 'li 
Albanci, koji su se otselili. Na ta imanja, na koja niko nije imao pravo. 
sem oni Turc' koji su se otseNi, naseljeni su kolonisti. Uopšte broj 
kolonista u Makedoniji toliko je mali, da ovo pitanje ima više jedan 
principijelan nego praktičan značaj. Izgonjenje t4l kolonista nećo 
nimalo praktično izmenit1 nestašicu zemlje u Makedoniji. Prema tome, 
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ovo pitanje ima više principijelan odnosno .politički značaj. Inače, prak- 
tično celo pitanje makedonskih kolonista nema velikog značaja. 

Mislim da u ovom pitanju treba da se držimo onoga što je rekao 
drug Pijade, tj. da popravimo nepravde koje su učinjene. Dalje od 
toga ne! Ako se budemo držali onoga što je pravo i što ceecamo da je 
pravo, stvar ćemo dobro rešiti, trna političkih obzira zbog kojih bi tre- 
balo da postupimo ovako ili onako, a!i politika koja vodi računa o poli- 
tičkim potrebama samo jednog vremena, nije dobra. Zbog toga nije 
dobro ako so samo o političkim momentima vodi računa. Mnogo je 
bolje da se pode za onim što svako oseća da je u danom momentu ргг- 
vedno. Protiv onoga što je pravo narod1 se neće buiniti > neće mu bili 
neprijatno ni onda kad se možda nešto učini što je malo nezgodno 
za taj čas. Zato je najbolje ispraviti nepravde, ali pri tom ne učiniti 
nešto novo što ne bi bilo pravo. 

Pretsediiik: Za reč se јалМја Ministar za Makedoniju drug Čučkov. 
Ministar za Makedoniju Emamicl Cučkov: Nisam član Zakono- 

davnog odbora, ali molim da govorim kao član Vlade. Drug ministar 
Sreten Vukosavljević s pravom je kazao da se zaista ovo pitanje već 
mesecima poteže i-zmedu nas i da ovom pitanju treba da pristupimo 
bez animoznosti. Meni je žao što se on ovako izraz'o, jer smatram 
kad smo govorili o principijelnim pitanjima, da niko nije unosio ani- 
moznosl prema srpstvu nit' je tu animoznost izraz'o. (V u k os a v 1 j e- 
v i ć : Ja sam govorio o animoznosti prema kolonistima). Drugi deo 
njegovog govora takode je tačan. Zaista, treba voditi računa o poli- 
tičkim reperkusijama jednog ovakvog zakona, jer je ta .politika bvšlb 
nsžima bila pogrešna. Ja verujem, praktično uzeto da nekih 13.000 
duša, sitnih sopstvenika, neće promeniti faktično stanje u Makedoniji 
u pogledu imovinskih odnosa sitnih sopstvenika. Recimo da je tu naj- 
više u pitanju 60.000 ha, koje kad bismo podelili na svakog od 
13—15.000 interesenata otpalo bi najviše po 4 ha. (M o š a Pijade: 
Prošek zemljo koje su dobili vrlo je velik). Srednje na glavu bi otpalo 
po 4 ha. U Makedoniji, prema statističkim podacima, 74% seljaka 
Miiaju manje od 5 ha zemljišta. Na svaki kvadratni kilometar obra- 
dive površine dolazi oko 244 stanovnika. Nešto se penje taj broj, ako 
so računaju površine pod ugarom. Na istoj obradivoj površini po kva- 
dratnom kilometru dolazi svega po 81 čovek. Prema tome, Makedo- 
nija nema zemlje za kolonizaciju. To je ekonomska podloga ovoga 
pitanja. Na osnovu ovih Činjenica treba razumeti i veliki broj odliva 
rilanovnika u pečalbu: u Ameriku, ostale delove Jugoslavije pa čak i 
u Murmansk. Stvarno se stvorila zla krv dole i ona i dandanas tamo 
postoji. Ja sam dužan da vam to kažem; ta zla krv postoji u nižim 
slojevima. Mi znamo da su često na 100 metara domorodac i naselje- 
nik zlK>g toga obilazili jedan drugog. Fr Je domorocu bio kriv onaj 
koji njegovu zemlju obraduje. To nije w danas išćililo ni izvetrilo. 
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Prema tome, ovaj zakon treba da ide za tim da što je mogućno 
više ispravi tu nepravdu i da se sa nahz strane dade najdobronamernije 
jedna instrukcija svim seljacima da se to pitanje ne može preko kolena 
prelomiti. O tome ću u pojedinostima izneti svoje predloge. Važno je, 
međutim, da se ovo svrši do 1 septembra z.bog obrade zemljišta. Meni 
se ipaik čini da komisija do toga vremena neće moći završiti. Zato 
treba povesti računa da li bi se mogao produžiti ovaj rok. Dalje, treba 
videti da li ima razlike između odredaba za Makedoniju i odredaba za 
Kosovo ii Metohiju. Nisu predvidene ni kompenzacije za one koji 
izgubo zemlju, a to bi trebalo predvideti. I meni leži na srcu pravilno 
i dobro rešenje ovoga pitanja, na zadovoljstvo jednih i drugih. Pitanje 
je nesumnjivo vrlo tugaljivo. U Makedoniji se ljudi pitaju kako će se 
ono rešiti. Ne bi smeo da se stvori rdav presedan i time dadu argu- 
menti reakciji. Zbog toga molim da so prilikom rešavanja ovoga pro- 
blema ne propusti nešto što bi nam moglo škoditi. 

Ministar za kolonizaciju DFJ Sretcit Vukosavijević: Ja ću biti 
iskren. Dobro je da su se strasti stišale, pa da se ovo pitanje reši kako 
treba, na zadovoljstvo i jedne i druge strane. Ja mislim da su drugovi 
iz Makedonije onako grubo — da upotreblm ovako jak izraz - - postu- 
pajući prema kolonistima, napravili taktičku grešku. Makedonija je pa- 
sivna i pasivna će ostati i bez onih kolonista iz raznih oblasti Jugosla- 
vije. Makedonija treba da ima široko područje za akciju i rad svoga 
čoveka, koji je nesumnjivo najbolji radni čovek. Vckovima su Make- 
donci dolazili na rad ; u Srbiju, i u Bosnu i u ostale krajeve Jugoslavije 
i sveta. I ja sam po materinoj liniji iz tih krajeva. Oni su k nama dola- 
zili i dolazite i dalje. U njihovom ihteresu nije bilo da se prilikom 
izgradnje nove države ;zazove nešto Sto bi ličilo na borbu makedonskog 
naroda sa drugim narodima Jugoslavije. Ja imam pred sobom spisak 
Petrovčana, njih je 20. Om su dali u ovome ratu najbolje partizanske 
l)orce. To je 20 kolonista. Sigurno medu tim partizanskim oficirima i 
borcima ima ih čiji su rođaci bili stari dobrovoljci i naseljeni su dole 
oko Kratova. Postupak sa njima ostavio je težak utisak na sve naše 
pokrajine, ne samo na Srbe. Ja sam rekao jednom u razgovoru na 
MHJiuci Zakonodavnog odbora, da tu nije u pitanju 20—30 ha zemlje, 
jer mi imamo u Vojvodini i na drugim mestima zemlje dovoljno, msmo 
zemlje gladni, već je u pitanju nešto mnogo veće. U pitanju je postu- 
pak s ljudima. Ova država je nastavak države od pre 1941 godine. 
Stari režimi bili su nesposobni. Upropastili su državu. Narodne mase 
su ustale, obračunaile se i sa okupatorom i sa starim ljudima, vodima 
bivše države, ali u svesti narodnoj nije prekinut kontinuitet države. 
Makedonija je ostala u državnoj zajednici s nama. Лко Makedonci 
u novoj državi imaju drugi položaj, to nije zlx>g toga što smo bi bili 
tučeni, nego zbog toga što se kod nas pojavio jedan pokret koji ima 
široko shvatanje za zajednicu, državnu zajednicu naroda Jugoslaviji'. 
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i u interesu je same Makedonije da izgrađuje svoju novu zemlju ne u 
borbi sa ostalim narodima Jugoslavije, nego u sporazumu i u zajednici 
s njima, a taj sporazum i tu zajednicu oni mogu postići ako isto toliko 
vode brigu o osećanjima svih naših naroda, naročito srpskog naroda, 
kao što traže za sebe da mi vodimo brigu o njihovim osećanjima. Da 
se otuda pošlo, ovaj problem danas ne bi bio ni krupan ni veliki, tmi 
pre što zemlje ima dosta. Mi ćemo naći rešenje tome pitanju. 

Ja bih molio još jedanput drugove Makedonce, kad se ovaj zakon 
objavi, a mi ćemo ipak imati kod naših narodnih masa otpora, ne zbog 
broja, nego zbog onog osećanja prestiža, da u svome kraju rastumače 
zašto je i na koji način ovo pitanje rešeno. Od oslobođenja do danas 
ni jedno pitanje reakcija srpska nije iskorišćavala na našu štetu kao 
ovo pitanje. (Povici: Tačno!) lako ovo pitanje materijalno ne pret- 
stavlja gotovo ništa, njega je sto puta teže branili baš zbog animozno- 
stj prema tim naseljemcima na samom terenu. Tu statistike neće 
igrati neku naročitu ulogu, ali se mi moramo pobrinuti, kad ovaj zakon 
izađe, da iputcni objašnjenja, veste propagande i pravilnim tumače- 
njem, ipokažcmo masama u ostalim krajevima da to nije nikakva kapi- 
tulacija, da to nije napuštanje Makedonije, da je tu samo izvršena 
pravda .prema onome narodu tamo i da su te zemlje bile nepravedno 
oduzete. Zato molim drugove iz Makedonije, kad o tome pitanju 
raspravljaju, da imaju u vidu, da je ovo pitanje za nas deset puta 
delikatnije nego za njih. Tu' nije u pitanju materijalna dobit, nego 
moralni osećaj narodnih masa, da Jjudi koji su zemlju dobili za ratne 
zasluge ne shvate to kao 'popuštanje, slabost i kolebljivost državne 
vlasti u osnovnim pitanjima narodnog ponosa. 

Marko Vujačić; Pitanje kolonizacije Kosova i Metohije prošb 
RvJmi rdavo su sproveli i ovaj zakon imao bi da Ispravi to rdavo 
stanje. Ja se čudim da su drugovi iz Makedonije digli toliku huku i 
buku zbog ovakvo malog broja kolonista. Kod mene je došlo 30 Crno- 
goraca, koji su kupili zemlju od Turaka za svoje rođene pare. Crno- 
goraca nema tamo ni 200 domova, ali je s njima trebalo postupati kao 
sa braćom. Mi smo u stanju da i tih 200 domova vratimo u naše 
krSeve, da ih lamo održimo. Oni svi žele da idu otuda. Na nama je da 
lo rane zalečimo. Mi smo danas evi braća, svi se borimo za slogu, 
ljubav, bratstvo i jedinstvo. O ovim pitanjima može se Iskreno i po- 
šteno razgovarati. Nemojte se ljutili, ali o ovim pitanjima može so 
jedino iskreno i pošteno razgovarati samo sa komunistima u Makedo- 
niji, inače svi drugi ne mogu ovo da svare. Komunistima, brate, čast i 
poštovanje. 

Minlstair rudarstva ОГЈ Bane Andrejev: Ja se slažem sa predgo- 
vomieima da ovo nije bogzna kako veliko pitanje. Pogrešno bi bilo, 
ako IM ,.■ ovo pitanj<   postavilo kao pitanje prestiža  i/.im-du  jrdnon  i 
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drugog naroda. Ovo pitanje treba posmatrati1 kao pitanje za parče 
zemlje. Ono je zaoštravano i iskorišcavano za zaoštravanje odnosa 
fzmedu nas. Raniji režimi sa .politikom »zavadi pa vJadaj«, često su 
iskori'šcavaU pitanje kolonista. Meni je pok. Đorde Jovanovie-Jarac 
pričao kako su u jednom istom selu kolonisti imali jedno kolo, a domo- 
roci drugo. I umesto da se išlo ka bratskom izmirenju i jedinstvu, išlo 
ee ka zaoštravanju odnosa. Sa ovih nekoliko hiljada hektara neće ' 
onako biti rešeno pitanje agrarne reforme u Makedoniji. Bugari nisu 
dali nikome iz Bugarske ovu zemlju. Oni su je dali izhegjcama iz 
Ailbamje, ili onima koji su Ш\ bez zemlje. Imajući sve ovo u vidu, 
mislim da ovaj problem treba rešiti bratski, da se suprotnosti ne bi 
održavale i nove izazivale. Ovaj problem je politički važan, da ne 
b'smo ponovo zaoštravali odnose. Oni koji su bih proterani od okupa- 
tora sa zemlje, njima treba dati naknadu, jer ako bi njihovo vraćanje 
na zemlju izazvalo ponovno oduzimanje zemlje od domorodaca, time 
problem ne bi bio rešen. 

Ja smatram da se ovo nikako ne može smatrati borbom protivu 
Srha. To nije ni na liniji naše borbe, koju smo vodih četiri godine. 
Osnovno pitanje, kojim smo vršili i mobilizaciju, jeste borba protiv 
bugarskih smernica. Naprotiv, nv smo uvek govorili da se pitanje Ma- 
kedonije treba * mora resiti и sporazumu sa Srbima. Popravljajući zlo, 
koje nije valjalo, mi moramo ići putem stvaranja dobrih odnosa između 
Makedonaca i Srba, i između Makedonaca i drugih naroda u Jugosla- 
viji. Naši neprijatelji idu zaUm da nas zavade, ali pravilnim rešcnjem 
ovoga pitanja, mi ćemo preseći račune naših neprijatelja. Mi tamo ne 
mislimo nasoiljavati o-ne koji su u naše krajeve morali da beže iz 
Grčko Makcdomje. Naprotiv, oni treba da se vrate u svoj kraj. Mi 
treba politički da se borimo da izvojujemo njihova prava da se vrate 
svojim domovima u Grčkoj Makedoniji i da tamo brane onu našu 
grudu, koju su morali napustiti. Naše su perspektive bratstvo i ljubav 
sa srpskim narodom i sa ostalim narodima Jugoslavije. 

Ja se slažem s Um da je i kod nas učinjeno dosta nepravde, nešto 
iz neznanja, ali je mnogo toga bilo i zlonamernog, jer se išlo za tim 
da nas posvađaju. Ovim zakonom treba nastojati da se to pitanje ko- 
načno reši, a!' ne na bazi sukoba i prestiža, nego na bazi izmirenja. 
Smatram da kolonistima, koji zaslužuju zemlju, treba tu zemlju dati 
ili im je naknaditi. 

Ministar za Makedoniju Hmaraiel čučkov: Cilj je naš bio da 
•zbegnemo svaki elemenat koji daje hranu reakciji da zavadi srpski I 
makedonski narod i da pokvari bratstvo i jedinstvo u borbi stvoreno. 
Drug Marko Vujačić počeo je da oplakuje zašto smo tako postupaj; 
sa kolonistima, a ja kažem kad se dvojica svađaju, onda treba saslu- 
šati obojicu. Svakako da ima rdavog i na jednoj i na drugoj strani. 
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Nesumnjivo da l držanje kolonista nije biio na svome mestu, i obratno. 
To su razlozi koj' nam diktuju da pažljivo pristupimo rešavanju ovoga 
pitanja. Naročito treba pazUi kako ćemo rešit' pitanje onih koji su 
pobegli iz 'talijanske zone a naseljeni su na ta imanja. Dalje bi bilo 
nepopularno prognati već naseljene Makedonce sa zemlje i dovesti na 
njihova mesta one koj' su ranije tamo bili. (Dr VasoCubrMović: 
Nije ovde u pitanju zemlja, za svaki hektar daćemo vam 5 ha zemlje.) 
Meni stalno upadate u reč, a mom drugu ne upadate, iako 'sto govor-. 
Ja ne govorim iz neke ammoznosti. Ja, naprotiv, želim najviše da se 
ne desi ništa što bi stvaralo animoznost. Mi izgrađujemo sada nešto 
čega u Jugoslavij' mjo dosada bilo. 

Ministar poljoprivrede DFJ dr Vaso Čubrilović: Nije ovde reč o 
zemlji, nego o načinu. Mi ne priznajemo ono što je tamo uradio oku- 
pator, bio to Bugarin, Nemac ili Ital'jan. Mi možemo razgovarati samo 
o tome, da b" Makedoncima treba dati i kojim Makedoncima. Ne važi 
za nas što su delili Bugari, a naročito ne važi kome su delilK Dužnost 
je Jugoslavije da omogući tim seljacima da se vrate na svoja im'anja. 
U Zapadnu Makedoniju treba vratiti sve Mijake i Mavrovčane. Vi ste 
traž'li 3 miliona dinara za to. I mi se slažemo da treba obnoviti sela 
u Zapadnoj Makedoniji i ne dozvoliti im da napuste svoja ognjišta. 
Govora je bilo i u štampi kako su te zemlje podeljene za vreme oku- 
pacije i znamo kakav je to revolt izazvalo. Nemojte, kad budemo izvo- 
dili ovaj zakon i kad se to bude komontarsalo, ni govoriti o tome da 
su to delile bugarske vlasti, jer je to crvena marama za nas sve. 
(Moša Pij ade: Bugari su svega 4000 ha tamo ipodelili.) Možemo 
ih tamo i ostaviti, ali se o tome pisalo u makedonskoj štampi, pa su i 
ov* naši to prenosili. 

Mi smo otprilike svi složni u lome da se ovo pitanje može da reši, 
da ga treba rcSUi što pre i na takav način da bude Sto nvanje zle volje. 
Samo je u pitanju način izvođenja. Ja bih molio drugove iz Makedo- 
nije da prilikom komentara u štampi dadu tumačenja u smislu kako 
smo mi to ovde govorili. Ja sam prvi zato da se u Makedoniju \v jedan 
čovek više ne upućuje. Naći ćemo mi mesta na drugoj strani za 
koloniste. 

Pretscdiuk: Ja sam na pitanje kolonista u Makedoniji gledao skoro 
isključivo očima poIUičara. Gledao sam u tome jedno političko nasilje 
starih režima nad narodom U Makedoniji. To sam činio do skoro, 
upravo do časa kada sam dobio masu podataka konkretnih: kako je kolo- 
nizacija sprovodena, kakvi su odnosi poseda bili i kakvi su danas. 
Jeste, u svima tim dokumentima agrarne direkcije u Skoplju i pover- 
Ijivim aktima ima 'suviše dokaza da je režim išao za tim da proseje 
stanovništvo Makedonije, u koje nije imao taj režim vere, da ga pose je 
oazama »dobrih i sigurnih« Srba itd. Oni su imah te tendencije koloni- 
zatorske i nacionalizatorske u Makedoniji, ali kad sam pogledao po- 
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đatke, ja sam video da uprkos toj tendenciji režima, nepravda koja je 
učinjena tamo narodu sa kolonizacijom, toliko je socijalna nepravda, 
da sam mogao savršeno da zaboravim na političke razloge nekada- 
šnjih režima. Prosto sam video da su siromašnom onom seljaku i čiv- 
čiji oteli zemlju, da nisu uzeli nikakve kompleikse turske ili slobodno 
zemljište, nego su baš onom siromašnom makedonskom seljaku uzeli- 
tu zemlju i doveli ko-Ionistu Srbina. Oni su prosto jednom siiomašnom 
seljaku oteli zemlju i doveli drugog siromašnog seljaka na tu zemlju. 
Oba seljaka bila su siromašna. Tako je režim, sasvim .pametno sa 
svoga gledišta, stvarao z'.u krv. I zato nije nikakvo čudo ako je posle 
rata ostao kod onog makedonskog seljaka još taj odnos prema kolo- 
nisti, kao odnos čovekia koji je bio opljačkan. Taj makedonski seljak 
nije mogao da gleda drukčije na kolonistu nego kao na čovcka kome 
je data njegova zemlja. 

S druge strane, onaj nesrečni Crnogorac, Srbin 'z Like ili; Pe- 
tiovca, sirotinja što kaže drug Čubiilović, otišao je tamo gde mu je 
dalo parče zemilje. 

Medu tim kolonistima ima, i to тагф broj, ljudi koji' su bili žan- 
darmi, finansi. Činovnici, policiski pisari iUl. koji su do-bi'i zemlju prosto 
radi ugnjetačkih usluga. Takvih je manje. Sada treba razumeti i našu 
motivaciju, u kojoj se mi nismo osvrnuli ла ipoliličku, nego na soci- 
jalnu stranu. Tu su oni bili povredom u svom vlasničkom -pravu, i to 
je ono Sto i ovim zakonom ispravljamo. Zna se da je današnji naš 
poredak u tom pogledu sušta protivnost bivših jugoslovenskih režima, 
jer su naš Narodnooslobodilački pokret i naša borba priznali prvi put 
otkako postoje narodi Jugoslavije, makedonskom narodu njegovu indi- 
vidualnost kao naciji. Mi, <l;ik!c', ispravij-imo jedim socijalnu nepravdu, 
učinjenu siromašnim scljanma onoga kraja. Ni jedni ni drugi irsu 
mogli da budu na foj vismi, da je njih jedan režim iz podmuklih na- 
mera doveo na zemlju drugog siromašnog seljaka. 

Mi danas imamo, mogućnosti da to ispravimo. M: svi, koji smo 
ovde, moramo da priznamo da je Makedonija slobodna od prošle 
jeseni. I Beograd je oslobođen od proSle jeseni. Trebalo je za ovih 
10 meseci, a može bit' ' r.ešto ranije, ovaj posao svršili. Drugovi Ma- 
kedonci nose krivicu za to što nisu pr-edlagali i tražili remenje toga pi- 
tanja, a mi u centru opet, iako. snio neprekidno bili obaveštavani <> 
vrlo neugodmm događajima zbog nerešavanja toga pitanja, isto tako 
kriv' smo što nismo sami potražili to remenje. Jer, da smo i|)olražili to 
rešenje, a mogli smo ga i pre 6 meseci .potražiti, manje bi se razvi- 
jala ta aivrnoznost. Zato j© krajnje vreme da mi tu stvar rešimo. Ja 
mislim da je pravilno što je drug Cubrilovič rekao, da mi to moramo 
valjano da objasnimo narodu, da i Srbi i Makedonci lo pravilno razu- 
meju. Srpski narod treba pravilno da razume zašto jedan broj Srba 
neč© moći da ostane tamo, a Makedonci treba pravilno da razumeju 
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zašto jedan broj Makedonaca neće moči da ostane na toj zemlj'1. Ja 
mislim da nema bojaznii da bi ma ko mogao shvatit' ovakvo re&enje 
kao neku slabost. Naprotiv. Mislim da bi to bi!o pogrešno. To nije 
tačno, ja tu bojazan ne dclim i mislim da nije п* opravdana. Ovakvo 
rešenje ovoga pitanja može da pokaže samo punu snagu našeg dana- 
šnjeg poretka. Kad smo mi Srbi imali kuraži u Narodnooslobodilackom 
pokretu da priznamo individualnost Makedoncima, da kažemo da nisu 
П' Bugari, ш Srbi, nego Makedonci, i da ih želimo u društvu kao ravno- 
pravnu braću, mi smo se time odrekli one šovinističke težnje da od njih 
napravimo silom Srbe. Ja, koji sam bio nastavnik gimnazije u Ohridu 
1913—1914 godine, poznajem odnose tamo i znam kakav je bio teror 
u Makedoniji nad onim narodom i kakav je bio teror jugoslovenskih 
režima posle 1918 godine u cilju njihovog nasilnog srbiziranja, kao 
god što mi je poznato šta su radili Bugari i u prošloj okupaciji, i u ovoj, 
da na silu od Makedonaca napravo Bugare. Prema tome, ovde se radi 
o tome da se ispravi takoreči zločin nekadašnjih nenarodnih režmia 
prema makedonskom narodu. Isto tako, radi se i o tome da se isprave 
slične greške i prema Šiptarima na Kosovu r Metohiji. 

Bez potrebo se ovde govorilo o onome što su Bugari radUi za 
vreme okupacije, što su iz Zapadne Makedonije naselili Makedonce na 
zemlju sa koje su oterali naše koloniste. Mislim da se tu radi o svega 
trr i po do četiri hiljade hektara. To znač' da su Bugan kao okupator' 
bili pametniji nego Jugosloveni, jer nisu doveli Bugare da tamo pravo 
oaze, nego su na jedan sasvim lukav način doveli tamo Makedonce. 
Mi ne možemo ppznat' akt ni jednog okupatora i nećemo ga priznati. 
To smo imeli i u projekat zakona o agrarnoj reformi. Ne priznajemo 
ni jednu meru okupatora u cilju 'zmenc zemljišnih odnosa. Prema 
tome, i ono što su Bugari uradili u Makedoniji, mi to ne možemo i 
nečemo principijelno priznati. Iako su to Makedonci iz Gostivara I Iz 
krajeva Zapadne Makedonije, koja je u granicama federalne Make- 
donije, prema tome u granicama JiigOkslavijc, nema drugog rešenja nego 
da se ti ljudi vrate na ona zemljišta koja su morali da napuste pod 
Irrorom šipiara. On1 Incba tamo da se vrate. (I)r Vaso Č u br ilo- 
vi č : Ali tamo oni nisu imali zemlju, to su b'Ji pečalbari.) ... Znam, 
ali je ova zemlja polrchna za drugog makedonskog seljaka, koji je 
zemljoradnik. 

Svaki će se slučaj posebno proučiti, ali onaj ko ostane na toj 
zemlji1, ne treba na njoj da ostane po rešenju okupatorske vlasti. 
(Bane Andrejev? Niko od nas mjo kazao da hoćemo da tole- 
rišemo rešenja bugarsko okupatorsko vlasti). 

Ja mislim da je posle ovoga cela stvar jasna. Izgledalo je da će 
ova diskusija biti sa malo više žučnosli, ona je bila samo malo življa, 
ispala je življa nego obične naše diskusije, ah kad se metne ruka na 
srce, ja ne nalazim da je bilo razloga za to.  (H m a п u e 1 Cučkov: 
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Kad ja iznosim isto što i Bane Andrejev, protiv mene reaguju, a pro- 
tiv njega ne!) To je možda protiv tebe lično, ali jo bitno da se greške 
prema onim seJjacima kolikogod je to mogućno isprave. 

Prema tome, mislim da bi ovaj predlog zakona u načelu mogl' 
jednoglasno da usvojimo. (Prima se.) Ima li ko  protiv?   (Nema). 

Sutra u 10 časova nastavićemo diskusiju u pojedinostima. 
(Sednica je zaključena u 13,45 časova). 
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20 СЕДНИЦА 
(1 августа 1945) 

Почетак у 10,15 часова. 
Претседавао Претседник Законодавног одбора Moma Пијаде. 
Присутни: Марко Вујачић, Јосип Рус, Миле Перуничић; 

Мипистар за кслонизацију ДФЈ Сретен Вукосављсвић, Министар 
рударстпа hauv Андрејев,  Министар за  Македонију  Емануел  Чучков; 

Члапоии Претседшнштеа АВНОЈ-а: Лазар Колитевсми, др Благоје 
1 кмпковић и др Јоже Вилфан. 

Прстседник: Отварам двадесету седницу Закокадаеног одбора Прет- 
ссдништва АВНОЈ-а и предлажем •слсдећн диевни ред: 

1) прстрес у појслиностима Предлога закона o ревизији додел.и- 
Baii.a зсмл.с колонистима н аграрним итерссентнма у Македоиији и у 
Косовско-метохиској Области, 

2) преллог o објавл.ииа11.у закона и наредаба na четири пародиа 
језика, 

3) тумачеи.е Закона o конфискацнјн и o извртсн.у конфнскације. 
При.ма ли сс прслложени диевпи јк-л? (Прнмп). 
Настанл.амо рал од јуче. Међутим, прс преласка на дпевни ред, 

ухолико лруг Колишевски жели нешто да каже o овом прсдлогу закопа, 
ja бих му IKI;U) лао рсч као члану ИЈКча-лттпи,! АИИОЈ-п. 

Лазар Колишевски: Ja сам проучио onaj прсдлог закона и налазим 
ла je доста добар. Прслложио бих само да сс в^атс имања која су оду- 
зета полишчким емигра-нтима. Иначе no уаутствима која h^ ивдати Ми- 
пипар за колопизацпју потиумо IVUMO сагласпо радши п IKRIMIUIIICMO 
споразум у иогледу врмКам.а колоииста у Македонију. Друго, мислим 
да бн овај рок Ко.мнсији могао да сс продужп, јер посао неће Mohu да 
се свртн. Иначе нерујсм да he onaj закои задоиол.нти већипу парода 
Максдопије и Србије. 

Мннистар за колоннзацнју ДФЈ Сретсн ВукоашлкПић: У погледу 
upahan.a  имовине   ipi'fia ла буду  иокл.учспи  IMIII iiaimi КЈшминалии. 
Сматрам да  мијс   рсбно продужанати  рок  потго he  се посао моћи 
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брзо обавнти. Исто тако мислим, што овде лоново понављам, да би се 
питање додељиваља земље колонистима могло решити међу|Сс>6ним ono- 
разумом и без овог saiKona. 

Претседник: Чнни ми ce да je диокусија пошла погрешним иутем. 
Има лредлога да се овај закон скине с дневног реда, да се уопште и не 
доноси. Али, овде се ради o праву својине. A ми не можемо отерати 
никога са имања на које он има право својине a да то претходно није 
регулисаио аатиои. Право je, a тако je и ITO закону, да ону ииовину 
коју су људи морали налустити треба да je натраг и добију. Шта се у 
таквом случају може друго да ради него да се та сва тугаљива питаи.а 
регулишу законом. 

Министар за колонизацију ДФЈ Сретен Вукосављевић: Morao би 
с€ добити шристанак шутем поиписа, aia aiKo се не добију с»и лотписи 
онда за 15 даиа донети за1кон, јер 'није добро у овом тренутку да се 
овакав закон објавл>ујс. Мсни je овако далеко теже, јер ствари кој« 
су иепопуларне теиико je бранити ако иза њих не стоји закон. Кад сс 
нека ствар реши закоиом, ja могу да je браним и да кажем: та^ав je 
закон. 

Министар рударства ДФЈ Бане Андрејев: Сматрам да je ово пи- 
тање опортунитета a ono се у сваком случају може рститн. Поводом 
примедбе o враћап.у земл.е емигратима мислим да треба тако лоста- 
чити да се земља заиста itpaha само полигиткнм емигЈ^аитима. 

Министар за Македонију Емаиуел Чучков: Мнопо би прак- 
тичније било ако бн се покутало да се овај тосао сврти без закон- 
ских фор.мулација. 

Лазар Колитсвски: Mu можемо да се споразумемо и бсз закона, 
само би требало уредити ствар тако да се народ нзјасни o аом шпан.у. 
Иначе onaj закон je лобар и ja мнслим да бисмо ова .питаи.а моралп 
законом решити, ПОШТО смо у осиови сагласни и поппо сматрамо да je 
то onunn Hinepec. 

Мниистар рударства ДФЈ Hane Аидројев: Ja мпс.шм да би требало 
питање земље тако уредити да колонисти имају првенсгво у коипенза- 
цији na другом иесту. 

Иретссдпнк: I lomi o сс mune ппко nuje jamio ;ta рсч, прслазпмо na 
лпеппи ред, na npeipec закопског предло1а у поједижн гпма. Чигаћемо 
прво паслов закопа a зашм члап no члап (чпта); 

У цил.у испраил.ап.а грубпх повреда власпичкпх прана n иптереса 
земл.оралппка доморолаиа na тершорпји Македопије n Косовско мсто- 
хијске облаСТИ, извршепп колоппзапијом n аграрном рефорМОМ na 
оснопу закопа n уредаба допешх upe (i апрпла li)41 годипе, Лшпфати- 
ОТИЧКО ntlie народпог ослобо1;еп.а Јутслаипје, na оспову члапа -1 
Одлуке o ирхоипом закоподавном И пзиртпом претставничком телу Југо- 
слаипје, допосп 
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3 A K O H 
O РЕВИЗИЈИ ЛОЛЕЉИВАЊА ЗБМЉЕ КОЛОНИСТИМА И АГРАРНИМ 

ИНТЕРЕСЕНТИМА У МАКЕДОНИЈИ И У KOCOBCKO — 
МЕТОХИЈСКОЈ ОБЈ1АСТИ 

Миле Перуничић: Мнслим да из диспозитива треба избрисати реч 
„ррубих" (Прима се). 

Претседник   (ч и т a): 
Члан 1 

1) Колонисти и месни корисници аграрне реформе извршене пре 
6 ашрила 1941 год. на територијн Македоније губе лраво на власништво 
земље која им je била додељена на име аграрне реформе или као коло- 
нистима само под овим условнма: 

а) ако je та зсмља била приватна својина другог земљорадника, 
било да je на н>у нмао или није имао та^шју — a иста земља no вели- 
чиии није била предмет аграрне реформе извршене upe 6 априла 1941 
године; 

б) ако je ту земљу до иомента и>еног додел>и.ван.а колонисти или 
месном корисинку апрарне |реф)орме обрађнвало пеко треће лиие као 
чифчија или сталнн закупац, без обзира да ли je та земља потпадала 
под аграрну рефор.му бнло као велепоседничка, било као безвласничка; 

в) ако се na добијеној земл.и месми корисници нли колонисти пису 
населили, nero су од те земље живели као рентијери; 

г) a'Ko добијену зиратну земл.у колонисти или месни интере<:енти 
}incy пи сами обра^авали, нити давали другом на обраду, него су je 
оставилн пеобра^сну н запустили; 

д) ако су колонисти нли месни корисници аграрне реформе бнлн 
жандарми, финлпси, чинпиници и слично, a зе.мљу су добили Kao на- 
граду за заслуге ненародног режима. 

2) Ha територнјн Македоније губе шраво na власпиштво земл.е 
долел.спо пм upe (i мприла м omi arpapim итерессти n колописти ако 
добијену земл.у ОД ссооке утрнне илп од залуштепе беговске земље 
нису оретворилм у њиве до дапа ступап.а на снагу овог закона, ако je 
лаиап.и шх утрина колонжтима cM.iii.ena површина утрина na штету 
околнпх села. 

Мнле Ilcpymi4iili: Hi ciaiia 1) треба изосгапитп Ј^еч „само", јер je 
сувишпа. (Прмма се). 

Претссдпик: Сматрам да треба додати и тачку o емигрантима. Ona 
може да се сганп пзме1;у гачака г) и д). 

Мииистар за Македонију Кмануел Чучкоп: Ja ne бих рекао „емч- 
ipanin", Beh бих cianno „свим олмегпииима Македопије", пошто je тај 
п.чраз код nac у употребп. 

Мпле Перуничић; Ja сам npoinii lora да се у закоп упосп рсч 
„одметиик", јер има људи који су убијалн na су се одмешулп. Олме1- 
пик може бити n обичам криминалаи. 
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Претседник: Имам предлог за нови став д), који треба да гласи: 
д)  ако je додељена  зе.мља  била 'својина  политичких емиграната. 

(Уоваја се). 
Министар за колонизацију ДФЈ Сретен Вукосављевић: Предлажем 

нову, чини ми оа и бољу, стилизацију тач. 2 чл. 1, која треба да гласи 
(ч итa): 

2) Ha територији Македоније губс право на власништво земље 
додељене им пре 6 априла 1941 године и они аграрни интересенти и 
колонисти који добијену земљу од сеоске утрине или од запуштене 
беговске земље нису без оправданих разлога лретнорили у њиве или 
ако je за колонизацију била узета утрина, која je селима била неоп- 
ходно лотребна. 

Претседник: Прима ли се овај шредлог? (Прима). Прелазимо иа 
члан 2 (ч и т a): 

Чла« 2 

Мешовите комисије састављене од делегата савезног министарства 
колонизације и делегата Миннстарспва пољопривреде Македоније имају 
најдаље до 1 септембра донсти решење no свим случајевима нз претход- 
ног чла^а овог Закона. 

Марко Вујачић: Да ли ono „до 1 сспгембра" зиачи до 1 септембра 
ове године? Ако je тако, опда то треба иаписати. 

Претседник: Додаћсмо „о. г." (Примл се). Према то.ме, усвојили 
смо члан 2. Изполите чути члаи 3.   (Ч и т a): 

Члам 3 
1) Укидају се сви феудални и полуфеудални закупи (као чинчи- 

шки одпос) na Косову и Метохпји, и сви овакви закупии оглашују се 
слободним власницима земаља на којима су радили. 

2) Лица Koja <:е у тој обллсти баве искључиво земл.оралп.ом, a 
која држе земл.иште .као налоличари и закупии пајмањс од 1935 ro- 
дине, изједначују се са лииима из cr. 1 овог члана и проглашују се 
сооственицима земал.а 'Koje обра1;ују као паполичари закупци. 

Меии се чики да би.мо могли другу алинеју боље да стилизујсмо 
na да кажемо: 

2) Лица која се у roj обласш искл.учиио бапс зсмл.орадп.ом, a 
која су држала земљиште као чиичије, наполичари и закуппи пајмап.с 
од 1935 године, немајући другог свог земљишта или га немајући до- 
вољно, проглашују се сопственицима земл.нппа која обра1;ују. 

Мислим да je овако јасније м бол.е. Прима ли сс ова сгилизација? 
(Нрима). Има ли какних других предлога? (Нема). Идемо даље 
(ч и т a): 
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Члан 4 

Насељеници којима je у области Косова и Метохије била до 
априла 1941 године додељена земља, a који су за време окушције 
земљу морали напустити,  вратиће се одмах у  своја  влаоничка права. 

Од тога 'Се ■изузил1ају, тј. неће te вратити у посед насељеничке 
земље: 

а) шсељеници којима je била додељена земља приватних вла- 
сиика, сматрајући таквим власником сваког земљорадника који je радио 
своју земљу, без обзира да ли je на њу имао или није имао ташију, или 
je на њој радио као чивчија и стални закупац; 

б) насељеници којн су после 1918 године били насељени на зе- 
мљи шиштара — политичких емиграната; 

в) насељениии који нису били земљорадници него су као жан- 
дарми, финансиоки чиновници и слично земљу добили за услуге учи- 
Јвене антинародннм режимима; 

r) насељеници који су од додељене им земље живели као рснти- 
јери. 

Министар колонизације ДФЈ Сретен Вукосављевић: Кад год се 
ради o овако ирло осетљивим питаЈвима треба бити обазрив. Зато бих 
се ja на овом члану задржао нешто дуже не бисмо ли још јасније фор- 
мулисали ову материју. Мени сада шда на ум да бисмо могли изоста- 
вити оно што се нзузима од шравила, a то he рећи да се прва мисао овог 
члана веже за нормагиве који му следују. Тако би, изгледа ми, било 
све јаоно. 

Марко Byja4Hli: Треба свако двојако тумачење искључити. Ни мени 
се ne допада оваква стилизација. Може се свакако ово сажетије npo- 
писати. Зиате како je: то треба na терену примељивати. Нашим орга- 
»има трсба тако дати да се у примени ne лута, да се ne поступа разли- 
чито и да се нашн људи ne би излагали иепријатпостима. 

Претседник: Сагласан сам и ja да je члап 4 могао орећније да се 
обрадп. Дсж се o њему овде говарило ja сам размишљао. Дозволпте 
да предложим пову формулацију члапа 4  (чита): 

Насел.спици којима je у областп Косова и Мстохије била до 6 
априла 1941 годипе додељепа земља, губе право na исту под овим 
условима: 

а) ако им je била додељепа земл.а лриватпих власника, сматрајући 
таквим власником сваког земл.орадпика који je радио своју земљу, без 
обзира да ли je на њу пмао или пије имао ташију, или je na њој радио 
као чивчија и сталпи закупап; 

б) ако су после 1918 годипе били пасел>епи na зсмљиттима Шип- 
тара — политичких емиграпата; 
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в) ако ннсу били земљорадници него су као жаидарми, финан- 
сиоки чиновници у\ слично земљу добили за заслуге учињене антнна- 
родним режимима; 

г) ако су од додељеие земље живели као рентијери. 

Марко Вујачић: Тако, брате, сад je саовим јасно. 

Претседник: Има ли ко шта да примети? (Нема). Прима ли се пре- 
дложена редакција члана 4? (Прима се). Прелазимо на члан 5 (чита): 

Члан 5 

У  случајевима  из  чл.  4  овог Закона  донеће  решсње  најкасније 
ло августа  ова године  мешовите  комисије  од делегата  савезног 
мннистарства за колонизаиију и делогата министарства пољопривреде 
Србије, као и делегата Обласног (народног одбора Косовоко-метохиске 
области. 

У погледу рока за доношење решења треба, мислим, утврдити да 
се она морају донсти најдаље до 1 септембра ове године. (Прима се). 
Канстатујем да je чла« 5 лримљен, <:а предложеном допуном. 

Прелазимо на члан 6 (чита): 

Члан 6 

Насељеници зе.мљорадпици na територијн Косова н Метохије 
који no овом закону изгубе рпнијс додељону земљу, доби11е, под усло- 
iioM да ne долазе у групу шод в) и г) чл. 4, иакнаду у земљи na другом 
месту у нстој областн ако за то има могућности, и то приенствено из 
земл.ии1та насељеника групе в) и г) чл. 4. Ако ово ne буде ■могућс, 
паселиће сс изиаи ове областн. 

Министар за колоннзацију ДФЈ Сретен Иукосавл>сви1|: Kao што се 
чини са овима који губ? вемљу на Косову и Метохији, треба обсппе- 
тити и оне колонисте који у Макелонији изгубе земл.у. Морамо истим 
мерилом мерити, јер je .снтуаиија и једиих м других истоветна. 

Миле Псруничп!!: To je и лраво. 

Јоснп Рус: И ja сам с шм лошуио сагласап. 

Претседннк: Ilomro смо у томе сви сагласни, предлажем да се чл. 
6 дода друга алинеја 'Koja би гласила: 

2) Колоннсти који no ODOM закоиу булу лнтеим зсмл.итпог ио- 
седа у Македонији биће надокнађени земл.ом на другом месту. 

Прима ли се onaj предлог? (Прнма). Добро, само би оида код 
прве алипеје требало ставити налред ,,1)." (Д p Јоже Вмлфап: 
Тако je!) Пошто смо иримили чл. (i ндемо дал.е   (ч»та): 
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Члан 7 
Министар за колонизацију извршиће овај закон и даваће потребна 

упутства  за  његово  сшровођење  у  опоразуму  са  Земаљоким  владама 
Македоније и Србије. 

Претседник: Прима ли се предлог чл. 7? (Прима). Према томе, 
усвојен je члан 7 предлога. Прелазимо на последњи члан 8 закоиског 
предлога. (Ч и т a): 

Члан 8 
Овај закон ступа на снагу кад се објави у „Службеном листу Демо- 

кратоке феде])ативие Југославије". 

Прима ли се овај члан? (Прима). Ha тај шчин ми смо Предлог 
закопа o ревизији додељиван.а земље колонистима и аграрним интере- 
сентима у Македонији и Косовско-метохиокој области примили и у 
начелу и у појединостима, и доставићемо га Претседништву АВНОЈ-а 
na osaKoibeibe. 

Прелазимо na другу тачку дневног реда. Саопштавам да смо при- 
мили два ттисма од Миинстарства пошта, телеграфа н телефона. 
(Чита): 

МИИИСТАРСТВО 
ПОШТА,    ТЕЛЕГРАФА    И    ТЕЛЕФОНА 

Бр. 7858 
18 јула 1945 тод. 

ЗАКОИОДАВНОМ ОДБОРУ АВНОЈ-а 
Б е o г p a д 

Поштанже вредносниие (поштамске упупнице, сотроводни листови 
нтд.) штампане су до сада у Београду — српокн ћирилицом и лати- 
пицом, a за употребу пошта у Македоиији македоиски и српски лаги- 
ницом. У|Казује се сада потреба, да се врсдносниис штампају и у За- 
гребу И Љубл.ани за упспребу лошта па тернторији фсдсралие Хрват- 
ске и Словеније, a такође и за федералну Босну и Херисгоинну, na се 
поставл.а пикш.е јсзика н писма. Погјјсбпо je да се пачелпо реши пи- 
тап.е како ушшпе треба да буде отипампа« текст односпо текстови na 
nonnancKHM врсдпоспицама, na се моли Законодавпн одбор да то ли- 
тање узме у разматрање и дА потребпо упутстзо, како би се Ммпнстар- 
ство знало упранл.атн. 

Поред наведеног питања ■—■ како треба уопште да буде отштампан 
текст одпоспо текстовн na лоштапокнм врдпоспппама постављају се ова 
посебна питања: 

1) Треба ли да сне лоштапске вредносниие имају за целу државу- 
само једап утврђеп текст. Ако je то потребпо, како треба да буде тај 
текст namican    - Нприлипом или латиппцом, пли na оба лисма, и na KOM 
језику? AKO треба да буде у више јсзпка, како трсба да се то проведе? 
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2) Вредноснице које би се употребљавале на територији Хрватске 
какав текст треба да имају, да ли само хрватски латинииом, или хрват- 
ски латиницом и ћирилииом или хрватскн латинииом и српски ћнрили- 
цом. AKO треба да буде двојезично или вишејезично, којим редом треба 
да буду иопнсани језицн? To исто питање поставља се за вредноснице, 
које би се улотребљавале на територнји других федералних јединица. 

3) Код вредноснииа за међународни саобраћај, на коме народном 
језику, поред франиуског, треба да буде налисан текст. Треба ли да то 
буде само ј^дан од народиих језнка и који? Или he се прннцилијелно 
дозволити ■сби народни језици, na ■сходно то.ме употребити онај из 
федсралне јединице одакле потиче лошиљка? Ha пр. ако пошиљка по- 
тиче из Србије, франиуски и српски; — ако лак нз Македоније фран- 
цуски и македонски итд.? 

Нредмсг je врло хитаи. 

Смрт фашизму — Слобода народу! 
Помоћник uV.iiHiicTpa 

пошта,  тслеграфа  м  телефона 
М. Грбк^. с.  р. 

МИНИСТАРСТВО 
ПОШТА,    ТКЛЕГРАФА    И    ТЕЛЕФОНА 

Бр. 8026 
18   јула   1945   год. 

ЗАКОНОДАВНЦМ ОДБОРУ АВНОЈ-а 
Б е o r p a д 

По Правилинку o издавању и уређинаи.у „Службспог листа Демо- 
кратске федератшже Југославије", „Службени лист" се штампа у четири 
иародна јсзика: српски, хрватски, словеначкн и македонскн. Текстови на 
сва четнри језика сматрају се аутептичним. Ирсма томе, ако je неки 
поштамоки правилипк или урелба која се одпоси на поштанско*телег 
графску и телефонску службу објављена у Службеном листу, тека na 
пример na македонском има iiciy снагу и важпост као и тисст na срп- 
ском. Поставл.а се nnran.c, ако je у прсвођсп.у пастала грстка, илп сс 
иста потмрала И у самом штампап.у, којп hc тексг бти меродаваи за 
тумачеље, парочпто ако дође ло cnopa с пеком страпком, na ппор дође 
пред судски форум. Да ли je ту довол>но оперпсати само са појмом 
аутептичпостп? lio иишљењу овог Мипистарства, аугептичпосг зпачп, 
да je то nno je ппампапо запста пзлаћо од озпачспе власти и да иије 
фалсификат, али ne pemana у иелости питање обанезпости текста, кад 
се појави неслагап^ између једног n другог издап.а или ирсвода. Иај- 
зад поставл.а се једпо друго 'Питан.е и то лита11.е аугепшчпости и тума- 
чеп.а текста за ono mio пије објавл.епо у Службепом лисгу, neh je 
преведено у мпппстарстипма илп упапоиама оилатћепим за превођеп.е. 
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такав je случај сада ca Правилнтшм за унутрашњу поштанску службу. 
У овом Министарству спремљено je друго издање тога правилника и 
већ ое налази у штампи. To друго издање неће бити објављено у „Слу- 
жбеном листу". Оно се овде штампа ћирилицом на српском, a Дирекцији 
пошта, телеграфа и телефона у Загребу дато je одобрење да га пре- 
веде и изда латиницом na хрватском језику. To je исто одобрено Дирек- 
цији п.т.т. у Љубљани за словеначко издање. Дирекоија п.т.т. у GKO- 
пљу такође тражн, да се сачини превод на македонски. Поставља се 
питање, ако би се десило неслагање између текстова, који ће текст 
бити меродаван и обавезан. По мишљељу Министарства, издање Миии- 
старства носн карактер зваиичности, тј. оно je оригинал. Друта поме- 
нута издања су преводи и према томе не би имала снагу оригинала. 
Мс1;утим, и она су званична издања и Министарство јамчи и за њихов 
текст. Ocrni тога може се ту поставити лриговор, као да Министарство 
не водн довољно рачуна o једнакости народних језика, која je уопштс 
званично усвојена и призната, a специјално je за законске и друге 
опште норме наглашена у Службеном листу. 

Моли се Законодавни одбор АВНОЈ-а, да предмет узме у разма- 
трање и да потребно упутство како да Министарство поступи. 

Смрт фашиз.му — Слобода наролу! 

Помоћнмк Мннистра 
пошта,   тслеграфа   и   телефона 

М. Грбић, с. р. 

Ja бих предложио да се поштаиске вредноснице у унутратн.ем 
саобраћају на територији Србије и Хрватокс пмампају са двоструким 
темстом српски (ћирилицои) и хрватоки (латинииом), na територији 
Словеније слоиеначки и на теришрији Ма1кедоније са македонским тек- 
стом. За међумароднн саобраћај на орпском и на франиуском за Србију, 
Црну Гору, Босну и Хериегоиину, на хрватском и француском за Хр- 
ватску, за Словенију na словепачком и Фраииуском, и за Македопију 
na македонском и фраппуском. (Прима се). 

IIlio се тиче службеиих текстоиа Министарства поила, телеграфа 
и телефона, мишљења сам ла их треба штампати na сва 4 наролна језика 
и да се, сасвим природио, сви текстови сматрају аутонтичним. (Прима 
се). To je у складу и са одлуком ЛИПОЈ-а од 15 јануара 1944 године, 
јер се сви прописи морају објављивати и na српском и na хрватском, 
словепачком и македонском језику и сви се ти текстови ■сматрају аутеп- 
тичпим. Уколико се радп o каквој грешки при преводу са изворпог 
темста, даће се исправка na одговарајућп гекст. Прииа ли се овај пре- 
ллог? (Ирима). 

У том смислу Одбор he обавсстити Мипистарство пошга. 

237 



Најзад, прелазимо на .последљу тачку дневног реда: Тумачење за- 
кона o конфискацији. Пре него што пређемо на расправу xohy да вас 
упознам да je Народна банка једним својим лнсмом поотавила низ ши- 
тања око тумачења лојединих прописа Закона o конфискацијн. O овим 
пнтањима у Влади су вршена потребна консултовања. Јавнн тужилац 
ДФЈ, на оснону сугестија и проучаиања свих слорних питања, израдио 
je предлог аутентичног тумачења. Ja иолим друга др Вилфаиа да саоп- 
шти свој предлог: 

Др Јоже Вилфан: У прамси се жжазало да приликом .примене поје- 
диних чланова, ставова и тачака закоиа o конфискацпји н o изнршењу 
конфискације да их оргали na терену ннсу увек једнообразио тумачнли, 
na je било и приличпих гретака. Ми <;мо се овим птањем позабаиили, 
на основу примедаба које су нам доставл.ене и предлога које! <:мо са 
надлежним министрима проучили и саставили предлог за аутенгично ту- 
иачење овог важног закопа, na вас молим да га изволите саслушатн 
(ч ит a): 

KaiKo народне власти шри спрово1;ењу Закона o копфискаиијп и 0 
извршењу конфиокације не гшступају увек правилпо нити једиообразно 
и разлнчито тумаче поједине прописе овог Закона, a у жељи да се избе- 
гне свака погрешна примена Закона м на тај начин иабегне нелравда, 
Претседништво Антифашистичког већа народног ослобођеп.а Југосла- 
вије даје 

АУТКНТИЧНО ТУМАЧНЊН ПОЈЕДИНИХ ЧЛАНОВА, СТАВОВА И ТАЧАКА 
ЗАКОНА O КОНФИСКАЦШИ И O ИЗВРШЕЊУ КОНФИСКАЦИ.П- 

Уз члан 4 н 5 

Када je отац осуђен na казну конфискаиије иелокупне имовиие, 
тада се конфнскује »елокупна имовина, изузев прниовка синова, у зе- 
мљама где постоји (na пр. Србија) иоступајући у смислу члана 6. 

AKO je син осуђен на казну конфискапије иелокупне имовине, онда 
се може- коифисковап! само ирмновак којп пршпада сину. Очево имање 
остаје нелирнуто. 

Правно гумачсн.е o својимн оца и деце даваћс врховии судови федс- 
ралмих јединица. 

Уз члан G 
а) Став 1 члана 6 треба разумети тако да се ствари изузимају од 

сгране судског изасланика  приликом спровођеи.а  конфискаиије; 
б) тачком 3 става 1 могу сс користити само земл.оралпмип. Под 

земл.орадннком треба разумети оно лиие, комс je земл.оради.а главно 
мни.мање; 

в) повластица ив тачке 3 става 1 не односи се ма конфискацију 
градских кућа, када сс радн o власницима којима аемљорадња није 
глаиио занимање; 
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r) при конфискацији градских кућа обезбеђује се стан неопходан 
за живот осуђеном и његоној ужој породици у смислу ст. 2; 

д) став 2 треба разумети да je љиме обухваћено и издржаваље 
малолетне деце, ако je мајка неопособна за рад и док се не врати хра- 
нилаи; 

ђ) ако лнце осуђено на лишење слободе и конфискаиију нема 
никог од уже иородиие који би се брннуо o стварима изузетим од кон- 
ц')11скације у смислу члана 6 потребно je поставити стараоца; 

е) повластнце из члана 6 не односе се на лииа из члана 30 овог 
Закоиа. 

Друга реченица тачке 2 члана C важи само у случају потпуне кон- 
фискаиије. 

Уз члаи 7 

111)ијаве o потраживању трећмх лица подносе се суду који опро- 
ноди конфискацију, a овај суд je обавезан поред објаве на судокој 
табли из члана 17 да преко „Службепог листа" лозове повериоце да у 
року од 15 дана пријане своја погражнваи.а. 

Уз члан 13 

Под надлежном управом народних добара треба увек разумети 
окружну управу иародпих добара, a ако ова не постоји онда земаљску 
улраву. 

Уз члап 15 

Пресуде je довољио слати у изводу — само диспозитив. To исто 
важи и за пресуде из ст. 3 члана 28. Извод пресуде o коифискацнји 
треба да сс објаии у „Службеном листу". При томе 'навести назив суда 
који спроволи конфискацију. 

Војми судови ii команлс морају шослати, у смислу става 3 члана 
28, све пресуде у изводу надлежним судовима ради cnjioBoljeii.a конфн- 
скацијс, бсз обзира на то да ли су то до сада учинили. 

AKO нема осуђеног нити onaj има стараоца пресуда he се предаш 
једноси чламу уже породице осуђстог. 

Под иадлежним јавиим тужиоаем разуме се Окружни јавнн тужи- 
лац. 

Уз члан 16 

Суд слроводи копфискаиију само на основу извршне пресуде a m- 
и на основу аката других власти у којима се позива на постојање таквс 
иавршне пресуде, изузев ст. 1 чл. 28. 
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Уз члан 20 
Конфиакација   се   сматра  завршеном   од  дана   попписивања   зали- 

сника o спроведеној конфискацији. 

Уз члан 23 

Излучне праве захтеие треба третирати као редовне тужбе и у TIO- 
гледу таксе, изузев гру^е логрешке судског изасланика, o чему одлу- 
чује суд. 

У случају секвестраиије или конфискацнје заједничке имовине 
деобу исте врши суд. 

Уз члан 28 

Став 1 који говори o стрељаним, убијеним, погинулим или побе- 
глим треба сматрати да важи и за умрле пре него што их je стигла 
казна. 

Суд не треба да испитује да ли je неко одиста ст.рељан, убијеп, 
погинуо или .побегао или умро, јер je то иокључива надлежност наро- 
дних одбора. 

AKO •народни срески одбори у смислу ст. 1 чл. 28 располажу mpe- 
судама треба исте да достане заједно са пописом нспокретне имоимнс. 

Претседник: Има ли ко какву примедбу? 

Јосип Рус: Што се мене тиче ja сам сагласаи са 'предлогом и ми- 
слнм да je о« доба^р и да ће ломоћи ono што се њиме желело, тј. да ће 
се, због тога што je закои кокцизан и кратак, поступак код •судо^ва олак- 
шати и омогућнти једиообразпост постушња. 

Миле Перуничић: И ja сам сагласан да he ово тумачење добро по- 
служити органима који опроводе закон. 

Претссдник: To зпачи да предлог тумачења закона o копфискацији 
уонајамо. Има ли ко шротив? (Иема). Према томе, и ово тумачењс 
упутићемо Претседиииггву АВНОЈ-а  na копачпо peiiicn.e. 

IIoniTO je овим исирпен дневни ред, за1<л>учујем лапаши.у ссдпипу. 
(Седиица je аакључена у 12,30 часова), 
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BILTEN 
ZAKONODAVNOG ODBORA 

PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 

(10 avgusta—25 oktobra 1945) 





1 SEDNICA 
(10 avgusta 1945) 

Početak u 9,15 časova. 

Prctsedaval' dr Siniša Stankovic, narodni poslanik, i Moša Pijade, 
pretsednik Zakonodavnog odbora Privremene narodne skupštine DFJ. 

Prisutni: Vladimir Simić, dr Dragoljub Jovanović, Krsto Fili- 
povic, Momčilo Durić, Miloje Milojević, Miloš Minić, Mitra Mitrović- 
Dilas, Lajčo Jaramazović, dr Dušan Nedeljković, Radovan Grković, 
Pavlo Simić, Miloš Carević, Svetozar Krstić, Jefto Pavić, dr Branko 
Cubrilović, dr Jože Vilfan, Dušan Kveder, France Lubej, Miha Marinko, 
Maks Krmelj, Petar Stante, Josip Vidmar, dr Metod Mikuž, Josip Rus, 
dr Maks Šnuderi, France Svetek, Marijan Stilinović, dr Miloš Zanko, 
Đuro Salaj, Josip Cazi, Vujo Kosovac, Ivan Božičević, Jefto Šašić, 
Nada Sremec, dr Hinko Krizman, Pavao Pocrnić, Triša Kaclerović, 
Đuro Tiljak, ftiine Balen, Joza Milivojević, Ivan Rehorović, Jerko Zla- 
tarić. Dane Škarica, Melodija AndOnov-Cento, Petar Piruze, Kcmal 
Agoij, Epaminond Popandonov, Todor Stojanov-Zvezdin, Sava Medan, 
Rato Dugonijć, Simo Eraković, Miloš Rašović, Pero Krstajić, Panto 
Mališić, Savko Dukanac, Ilija Stojanović, Dragoljub Prodanović, Dra- 
goljub Hić. 

Pretsedavajući dr Siniša Stankovic: Dozvolite, iako nisam najsta- 
riji među vama, da otvorim ovaj prvi sastanak Zakonodavnog odbora. 

Dnevni red je konstituisanjo Odbora. 
Ima Г: kakvih predloga? (Niko se no javlja). Onda dozvolite d'a 

predložim. 
Za pretsednika Zakonodavnog odbora predlažem druga Mošu Pi- 

jade, koji je kao pretsednik Zakonodavnog odbora AVNOJ-a na dolu 
pokazao da je za to mesto medu nama bez konkurencije. (Aplauz. — 
Prima se!). 

Za potpretscdiiike predlažem drugove Vladimira Simića i Josipa 
Rusa, člana Zakonodavnog odbora AVNOJ-a od njegovog formiranja. 
(Aplauz). 

Za sekretare predlažem drugove Ratu Dugonjića i бипи Balena. 
(Aplauz). 
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Ima li kakvih drugih predloga? (Nema). 
Prima li se predlog o konsUtuisanju Zakonodavnog odbora. 

(Prima). 
Molim druga pretsedinika Pijad© da nastavi vodenje ove iprve 

sednice. 
Pretsednik Mosa Pijade: Pre svega da vam se, drugovi, zahvalim 

ла poverenju. Trudićemo se da to poverenje i opravdamo. 
Pred nama je prilično težak zadatak. Treba doneti niz važnih poli- 

tičkih i ekonomskih zakona kojima treba što pre da sa ratnog predemo 
na mirnodopski kolosek života. Mi treba da izvršimo sve pripremo da 
se sto pre održe opšti izbori za Konstituantu. 

Vlada je pripremila niz zakona, tako da mi moramo odmah da 
počnemo rad. 

Zato predlažem da se već sutra u 9 časova održi radna sednica sa 
ovim dnevnim redom; 

1) pretres Predloga poslovnika Zakonodavnog odbora, i 
2) pretres Predloga zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji. 
Prima li se predloženi dnevni red? (Prima). 
Pre nego zaključimo sednicu, molim sekretare da odmah podnesu 

Pretscdništvu skupštine izveštaj o konstituisanju. 
Dozvolite da zaključim sednicu. 
(Sednica je zaključena u 9,45 časova). 
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2 СЕДНИЦА 
(П августа 1945) 

Почстак у 9,30 часоиа. 

Претседавао Претседник Законодавног одбора Привреиене народне 
скупштине Moma Пијаде. 

Присутни: др Бранко Чубриловић, Владо Јањић, Владимир Симић, 
Вујо Косовац, Данс Шкарица, Драгољуб Илић, др Драгољуб Јовановић, 
Драгол.уб Продановић, Душан Кведер, др Душан Недељковић, Ђорђе 
Андрејевић-Куи, Ђуро Салај, Бпаминонд Попандонов, Иван Рехоровић, 
Илија Стојановнћ, Јетфо Павић, др Јоже Вилфан, Јосип Видмар, Јосип 
Рус, Јосип Цази, Јоза Миливојевић, Кемал Аголи, Макс Крмељ, др Макс 
Шиудсрл, др Метод Микуж, Методија Лндонов-Чеито, Милоје Милп- 
јевић, др Милош Жаико, Милош Минић, Милош Царспић, Митра Митро- 
вић-Ђилас, Нада Сремец, Павле Савић, Панта Малишић, Перо Крстајић, 
Петар Пирузе, Раја Недељковић, Савко Дуканаи, Симо Ераковић, др Си- 
imiiia Станковић, Светозар Крстић, Трипко Жугић, Триша Кацлеровић, 
лр Хинко Кризман, Франие Свстек, Франие Лубеј, Шиме Бален; 

Потпретседник Владе ДФЈ Милан Грол, Министар пољопривреде 
др Васо Чубриловић. 

Прстссдннк: Отварам другу седнииу Законодавног одбора. Записник 
ллнашп.ег састанка водићс друг Рато Дугон.ић. Моли.м друга записпи- 
чара да изврши прозивку чланова да бисмо утврдилп имамо ли кворумп. 

Записничар Рато Дугоњић  врши лрозивку  члаиова  Законодавног 
одбора. 

Прстседник: Пошто je прозивком утврђено да седници присуствује 
лоцол.аи број чланива, можемо ирећи na рсшаваи.с. Данашња седница 
заказаиа je ca следећнм дпсвии.м редом: 

1) претрес Предлога пословника Законодавпог одбора Привремеие 
народнс окупппиие Дсмократске федеративие Југославијс; 

2) претрес Предлога закоиа o аграрној  рсформи  и колоиизацијм. 
I lomio je ■предлог мословиика умиожси и раздсл.ен члаповима, ми- 

слим да можемо прећи одмах na претрес у »ачелу. Жели ли ко да го- 
вори? (Не јавља се нико). Прелазимо na претрес у појединостима. 
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Ja ћу читати члан no члан и молим ко шта нма да примети нека 
се јави. 

Изволите саслушати предлог за члан 1  (чита): 
(Текст прпобитног предлога 'пословника Законодавног одбора није 

сачуван). 
(У дискусији o члану 1 учествовалн су лар Синиша Станковић, 

др Јоже Вилфан, Јосип Рус, др Драгољуб Јовановић, Милош Мниић и 
Моша Пијаде, али говори нису сачувани.) 

ПретседниК:- Ha основу примедаба и предлога говорника предлажем 
нову редакцију члана 1   (чита): 

Члан 1 

Законодавни одбор рсшава: 
а) o свим законским лредлозима које Претседннипву Приврсмсне 

народне скупштине или иепосредио Претседништву Закоиодавиог одбора 
упути Влада или поједини послапици; 

б) o ревизији привремених одлука и уредаба итд. закоиског зна- 
чаја, донесеиих од Националног комитета и његових повереништана 
односно Владе и њених министарстапа; 

в) праиној материји која j'e регулисаиа закопима, уредбама пра- 
пилницима итд., који су били na спази у часу непријатељске окупације 
(до дана 6 априла 1941 године); 

r) o озакоњиваљу уредаба које се односе na иелу земљу; 
д) o тумаче11.у закона те одлука и урсдаба итд. законског значаја. 

Има ли примедаба на ову редакцију? (Псма). Има ли ко п p o т и в ? 
(Нема). 

Изволнге чути члан 2. (Чита): 

Члан 2 

Законодавни олбор бира себи већином гласоиа претседника, два 
потпрегседиика и диа записпичара. Одбор се дсли no iioi|)e6ii na отсеке 
(пододборе). 

Желм ли ко да говори? (Не јавл.а сс пико). Прима ли ее члан 2? 
(Ирима). И.ма ли ко против ? (Иема). Прслазимо na члан 3. (Чита): 

Члан 3 
Свака у Законодавном одбору заступапа група таље no јсдпог 

млапа у Претсгаипнчки отсск, којп ca.iima прспслпик у пил.у iiu)pa:ty- 
Mouaii.a p.i m днснпог ргдл, радм м;)б<)рп одборских часпмка И ОТСека и 
уоптге ради рукоио^сп.а одборским пословима. Лко to пи nocniriic 
споразум у Претставничком отсеку онда сс прииењују прописи Iln- 
словника. 
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Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). Има ли ко 
п p o т и в ? (Нема). 

Изволите чути члан 4.   (Ч ита): 

Члан 4 

Позиви на седнице одборске (отсека) објављују се члановима на 
месту нарочито за то одређеном у згради Скупштине, a имају се доста- 
вити лично сваком члану, ако при закључку последње седннце није био 
утпрђен дан наредне седнице. 

Прнма ли се члан 4 како je шрочнтаи. (Прима). Има ли ко 
против? (Исма). Изволите чути члан 5. (Чита): 

Члан 5 

Одбор може решавати ако je присутна VŽ чланова, a отсек ако je 
присутна М; чланова. Претседник води списак лрисутних. Место чла- 
нова одбора (отсека) могу учествовати заменици из исге групе. Omi 
нмају пред почетак седнице да јаве претседнику ко-га замењују. 

Пуноважни закључии доносе се већином гласова прксутних чла- 
иова. При paniioj подели гласова, предлог се сматра одбаченим. 

Жели ли ко да говори? (Др Синиша Стаиковић: Молим 
за i>€4.) 

Др Синиша Станковнћ: Ja бих прсдложио да се у овоме члану 
измеии одредба o томе да сс пуноважио на седиици може решавати ако 
je прнсутна половина чланова, јер je no мом иишљењу недовољно за 
jiemaBaibe једна трећина. 

Претседник: Ja молим да се прими «ако je предложено, јер чссто 
имамо TciiiKoha око кворума ПОШТО већина чланова Законодавног одбора 
пије увек у Всограду. Зато у ииљу експелитивпнјсг рада Законодавног 
одбора предлажем ла сс ово усвоји, како je предложено. Прима ли се 
члан 5 како je предложеи? (ПрИма). Има ли ко против ? (Ие јавља 
се iniKo). 

Можемо ripclui na члап 6. (Чнта): 

Члан 6 

O седницама одбора и Отсека води се кратки записннк у ко.ме се 
бслсжс писмено прелати предлози и одлуке. Кратки записник чита се 
иа почетку наредпе ССДНИце. 

O седницама одбора водс се и објаил.ују и стенографске белетке. 

Прима лн се? (Прима). Има ли ко против? (Иема). Молим да 
саслушате члан 7. (Чита): 
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Члан 7 
Отсецн имају 5—15 чланова, према решењу Одбора. Они бирају 

између себе претседника, потпретоедника и записничара, a осим тога 
за сваки лредмет известиоца Отсека. 

AKO ■претседннк Отсека на позии претседника Одбора не би сазвао 
одмах седницу за решавање лредлога упућених Отсеку, претседник 
Одбора има право сам или преко свог заменика, којега именује у ту 
сврху, да сазове и води седницу Отсека. 

Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се члан 7? (Прнма). Има ли 
ко против? (Нема). Прелазимо на члан 8.  (Чита): 

Члан 8 
Седницама Закоиодавног одбора могу присуствовати сви послаиицп 

и министри  и од Претседништва лсгитимисани  новинарски  извештачи. 
Ha седнице одбора и отсека могу се звати и стручњацИ) да се чује њи- 
хово мишљење. 

Прима ли се члан 8. (Прима). Има ли ко п p o т и в ? (Нема). 
Изволите чути члан 9. (Чита): 

Члан 9 
Законодавни одбор општн са министрнма преко свог претседпнка или 

преко чланова, које за то одреди. 
Отсеци опште са Владом непосредно на седницама, a писмено преко 

претседника Закоподавног одбора. 

Прима ли се члан 9 како je прочитаи? (Прнма). Прелазимо na 
члап 10. (Ч и т a): 

Члап 10 
Закоподавни одбор и отсеии састају се у згради Пароднс скупппипс 

али отсеци иогу држати својс седнице и у министарствима. 
Прнма ли се члаи 10? (Прима). Има ли ко n p o т и в ? (Пема). 

Изволите чути члап 11. (Чпта); 

Члаи 11 

O Законским предлозима у смислу члана 1 води се у Законодавном 
одбору начелни npeipec тако да говори пајпре од снакс групе у имс 
п.езино no један говоржж 'пајишпе car, a затим поједипачпи гоиорпици 
шјвише пола сата. Говорници свих група имају да се јаис шретсслиику 
одмах na почетку лрстреса. Чим они свршс, Одбор може peimnii колико 
he joui од прнјавл.ених појединачних говориика да говори. 

Прима ли се члан 11 како je прочнтап? (Прима). 
Прелази.мо na члан 12. (Чита): 
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Члан 12 

Претрес у појединостима врши се no члановима законских предлога. 
Колико ће говорници говорити у појединачном претресу одређује 
претседннк. 

AKO се ради o опширним законским предлознма, који су пре њихо- 
вог подношења били предмет дискусије у стручним комисијама, претрес 
у лојединостима врши се no глаиама законских предлога и тако се no 
њима и гласа, ако лретседник не сматра за потребно да се гласа o сва- 
ком члану посебице, или то не затражи најмање 5 чланова Одбора. 

Има ли примедаба?  (Нема). Наш рад иде веома глатко. 
Прелазимо na члан 13. (Чита): 

Члан 13 

Мипистри или  њихови претставниии  имају у  Одбору и  отсецима 
прано на реч кад год се јаве, na и пошто се закључи претрес. 

Прима ли сс и овај члан без диокусије? (Прима). 
Прелазимо на члан 14. (Чита): 

Члан 14 

Прм претресу у појединостима сваки члан Одбора (Отсека) има 
право ставл.ати предлоге за изиену и допуну појединих чланона (аманд- 
мане) који морају бити писмено формулисаии и предати претседнику. 

Прима ли се члан 14?  (Прима). Има ли ко   против?  (Нема). 
Изволитс чути члан 15. (Чита): 

Члап 15 

У Одбору се гласа дпзаиЈСм руке. Поимсиичио се гласа када сс 
гласа o закопским предлозииа у целини и када то нареди сам претседник, 
или то жели половииа присутних чланова. 

Прима ли се члаи  15?  (Прима). Има ли ко   против?   (Нема). 
Ha реду je претпоследњи члан 16. (Чита): 

Члаи 16 

Нрстседиик, односно потлретседник, или у случају да je цело Прет- 
ссдииттпо спречено, најстарији члап Одбора (Отсека) руководи седии- 
цама н одржава рсд за нремс претреса. У том погледу нма on сва права 
•и дужностн које IIOCIOIMIHK Ириирсмепс па^ролпс скупппиие признаје 
претседнику Скупштине. 

Диевпи ред седнице Одбора (Отсека) утврђује се no лредлогу 
претседника, решењем Одбора (Отсека) без претреса. Дневни рсд може 
се MeihaiH само истим путем. 
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Има ли примедаба? (Не.ма). Прима ли се ка«о je прочитан? 
(Прима). И.ма ли ко п p o ти в ? (Нема). Молим вас да саслушате члан 
17.   (Чита): 

Члан 17 

Уколико овај Пословник друкчије не прописује, имају се аналогно 
примењивати прописи Пословника Привремене народне скупштине. 

Пословник Законодавног одбора може се допунити и изменити само 
решељем Закоиолавног одбора. 

Прима ли се члаи 17 како je прочнтан? (Прима). Има ли ко 
п p o т и i) ?   (Нема). 

Стављам Предлог пословника Законодавног одбора na гласаи.е у 
целости. Ирима ли се? (Прима). Објанл.ујем да je пословник ј^дпо- 
гласно ripHMJbi&H. 

Прелазимо на другу тачку дневног реда: претрес Предлога закона 
o аграрној реформи и колонизацији. 

Понпо je закоиски предлог отштампан и са образложељем разде- 
љен члановима Законодавног одбора, сматрам да ra не треба читати већ 
да можемо прећи одмах на дискусију у начелу. 

(Предлог закона o аграрној реформи и колоиизацији са образложе- 
њем шЈдети iHa стр. 505 „Tpeher заседања АВНОЈ-а и Привреиене на- 
родне скулшткне", — стенографске белеш'ке — издаи.е Президијума 
Иародне окупштине ФНРЈ.) 

Жели ли ко да говори? Дајем реч потпретседнику Владе г. Милаиу 
Гролу. 

Потпретседник Владе ДФЈ Мнлан Грол: Ja сматрам ла би ову прло 
иажиу и осетљиву материју, коју третира овај закоиски ПЈ>едлог, тре- 
бало проучити a ne да o тако важиој ствари решавамо на препал, na 
брзину. Мислим да je то општи ннтерес, да je то у интересу саме ствари. 

Претседник: Има реч Јефто Павић. 

Јефто Павић: Ja се прилружујем предлогу r. Грола и сматрам да 
би било памешо да се овај законски преллог, због своје озбил.посги, 
простудира ако ne у одбору, a ono у јелно.м огсеку бар још 24 часа. 
1-1 ja се плашпм да ћемо ову ствар ретавати na брзину. 

Претссдпнк: За реч се јавл.а лр Драгол.уб JonanoBiih. 

Др Драгол.уб Јовановић: Ko je гол прочптао onaj законскп предлог 
могао се уверитп да je закон врло jačan. Ми ra ппак IICIU-MO моћи да 
свршимо данас, ми heiuo o њему сигурпо дуго днскутовати, n ja предла- 
жем да та дискуспја почпе, да саслушамо Мпппстра лољопривреде, да 
ми овлс претресемо omina начсла закопског предлога да би се лругоин 
који нису стручњаци могли упозпати са пајпажпијпм сгварпма. 
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ПреТседник: Ja нисам поставио задатак да данас пре подне изгла- 
само овај закон. Ja само видим да имамо мало дана, a више закона. Не 
видим потребу да се овај закон шаље у неки отсек ради проучавања. 
Taj отсек састојао би се иоиако од неколико људи Законодавног одбора. 
Не знам шта бисмо тиме добили. Ha изради овог закона ми смо радили 
око 2—3 месеца и он управо долази из стручне комисије. Зато ja пот- 
пуно примам предлог др Драгољуба Јова'Новића да ми овде чујемо шта 
će мисли o овом законском пројекту и да саслушамо Министра пољо- 
привреде. Слажете ли се с тим? (Слажемо се). 

Има реч Министар пољопривреде др Васо Чубриловић. 
Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Основна начела на 

којима je израђен овај законски предлог и оно што нас je руководило 
да поднесемо овакав законски предлог била je вековна тежња нашег 
сељака да земља коју обрађује дође у његово власништво. Последњих 
150 годнна често су спровођене аграрне реформе. Како су се поједине 
иаше земље ослобађале, оне су почии.але да решавају питање аграрне 
реформе, лочев од 1918 ла до 1941 године. Али то решаваље аграрне 
реформе није било лотпуно и, често пута, било je рсшавано из поли- 
тичких, личних и партиских разлога итд. И мн смо ушли у рат 1941 го- 
дине као једна од аграрних иајнасел.енијих земаља у Европи. Док je у 
Вслнкој Бритамији на један квадратни километар долазило 19 станов- 
иика, у Немачкој 51, у Франиуокој 45, код нас je било 68. Нагло мно- 
жење нашег сељачког стаиоиииипва код исрсшеиог аграрног питања и 
слабог одлива у градове услед слоре ипдустријалнзаиије, учинили су 
да je проблем пренасел.ености namer села постао no стару Југославију 
врло акутаи. Остале су и велике разлике у подели земљишног поседа. 
По статистици од 1931 године, од 2,000.000 газдинстава у Југослаиији 
преко 68% имало je посед мањи од 5 хектара. У исто време 337.429 
сеоских газдинстава од 1—2 хектара имало je свега 540.369 хектара 
земл>е, док je 208 великих поседника, који су имали 300 хектара, имали 
укуппу површину од 389.826 хектара. Код нас je нарочито у богатијим 
предслима зенља била сматрана као средство за зараду, зп капитали- 
сањс ПОСЛОВНИМ л.удима. Трговпи и иидустријалии, jamni pa.unnin купо- 
iia.in i.v лемл.у ii старалп пмап.а која су обра1;11валп преко најамне 
радне cnare. Велике noupmiine name земље налазиле су се у мртвој руци 
пркава, задужбина и других установа. Број таквнх имања тешко се 
може утврдптп. Сада смо добилп велику земљу од немачкпх фатиста 
одлуком ЛВНОЈ-а новембра прошлс године. Све je то павело Владу да 
лриступи ретењу аграрног птап.а. Ми смо сматрали да се треба држатп 
осиовног пачела да земл.а треба да припадпе оппма којн je обра1?ују. 
l'\ KoiKi.uhii се i им пачелом, no закопу ч' одузпма зем.ч.а i KIIM.I опимл 
којпма земљорадња mije главпо запимап.е. Ми нисмо ппак то спровелп 
Консеквентно и узели сву земл.у. Mu смо предложнли да један део те 
зсмл.е у пекил! случајепима »е будс одузет. Ha np.: јсдап сеоскп crni 
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сврши школу и постане лекар, адпокат илн професор и он no закону o 
наслеђу добија очевину, реиимо 20 хектара. Сада он не може држати 
тих 20 хектара, али та земља не улази у земљишни фонд, него се враћа 
члановима породице, који су остали земљорадници. Било je таквих 
интелектуалаца који лосле школовања нису имали обзира према својој 
браћи на селу, na je оваква одредба сасвим оправдана. Mu смо такође 
оставили земљу и оним лицима која су имала земљу на селу до 5 хек- 
тара. To je довољно велико имање за једног човегка који има љубави за 
земљорадњом, да, поред свог градског посла, уреди .и угледно имање, 
воћњак, башту итд. 

У питању обештећења ми смо лошли од чисто соиијалног стано- 
вншта. Они појединци који нису имали пољопривредна имања ради 
капиталисања и зараде, или та имања нису остаци старих феудалних 
односа, или нису имања мртва, имају права отштете и држава ће им 
дати ту отштету, с тим да насељениии који добију земљу даду један 
мали допринос из кога би се исплатила та отштета. Што се тиче иман>а 
организовапих на експлоатацији других или имања која су остаии старих 
феудалних односа и имања мртве руке, ми смо сматрали да заједница 
има права да узме имања без обсштећеи.а и тако смо лредложили. Сма- 
трамо да je то соиијално и пранедно јер та имања нису лична зарада, 
него су резултат коришћења других или допринос народних добро- 
твора, као што су то имања манастирска и задужбинска. To су имап.а 
која je зајсдница тим установама дала и има права да узме без икакве 
отштете. 

У питаљу сељачких поседа постављен je максимум од 20—35 хек- 
тара. Ту су остављене широке могућности земаљским владама да према 
локалним лотребама нађу решен,е како je најзгодније. 

Затим смо пошли од становишта да земљу треба дати онима који 
je xohe ла обрађују. Ta се земља одмах прсноси на онога који je добија. 
To више неће зависити од воље поједпнаца, као што je било у старој 
Југославији. 

Пошли смо са стаиовишта да у поглелу добијања земл.е имају 
првенство борци. Старо je прапило да се у ратовима најбољим јунацима 
даје зсмл.итте. Али то није никакво награ1;иваи.е за учињене услугс. 
Народноослободилачки покрет ne сматра да тиме паграђује сноје борце 
у оном пачину како je то радила стара Југославија, која je обсћанала 
борцима no 5 хектара земље ако сс боре, neh Народноослободилачки 
покрет сматра да je п.сгова дужпост да се брине o борцима са села или 
и.ихоиим породипама, који су дали све од себе да ова земд.а остаме 
независна и којима се сад омогућује да се попова врате оним занимл- 
п.има која су имали прс рата. To je разлог што je упесено, да се првен- 
стиено земл.а додел.ује борцнма Мародпоослободилачке нојске. Предло* 
жено je да се из државмог фопда одвојн 500.000 јутара земл.е за коло- 
пизацију борапа Народноослободилачке војске. Из тог фопда ми пред- 

252 



виђамо и одвајамо један добар део земље за потребе Савезне владе, 
земаљских министарстава и других јавних државних установа итд. To je 
због тога што наш средњи ситан сеља^к неће бити у стању да рациона'- 
лизује производњу. Држава мора на својим имањима да производи ква- 
литетно семе и квалитетну стоку и да пружи могућности за оспособља- 
ваље стручног особља. 

Ha крају наша земља je у геофизичком погледу разноврсна и сва 
та питања нису се могла регулисати једним законом. Ми смо то све 
узели у paBiViaipaibe и у оквиру тих основних начела оставили смо 
широке могућности појединим земаљским владама да својим законима 
регулишу та питаља. Надамо се да ће овај закон, како je замишљен, 
испунити све задатке и решити једном за увек проблем земљишног 
поседа 'Код нас и омогућити нашем сељаку један здравији привредни 
развитак, него што je нмао досада. 

Претседник: Дозволите и мени да кажем неку реч у начелној 
дискусијн. 

Сасвим je очигледно да једна народна власт, као што je ова наша, 
мора првог часа ашсле лотпуног ослобођења земље да реши такво пи- 
тање које се тиче једног огромног броја нашег становништва — се- 
љаштва, Сељаигмк), учествујући онако многобројно и потпуно у Осло- 
бодилачком рату са правом очекивало je да1 на крају рата буде решеио 
аграрно питање. Сасвим je јасно, и ja се слажем с тим, да многи наши 
борци, који су полазили у борбу против окупатора1 и 1Бегавих слугу 
нису ишли са намером да једног дана затраже иаграду и ллату. Али 
њима je лебдела пред очима дем(>к,ратс1ка и федератиина Југославија у 
j<ojoj he сељаштву бити пружеие све могућности за достојан живот и за 
■и.-треда« и благостање. Према томе, ии смо дужни да се одужимо се- 
л.аштву 'Koje je у овој гигантској борби шоднело свесно и са таквнм 
пожртвоваи.ем теиике и веаж-ке жртве. Наша je обавеза да што пре овај 
закон донесемо. 

Ми хоћемо колико год je могућно више да дамо земл>е сел>аку који 
je нема и оном многобројном делу нашег сељаштва који има и^под 
5 хектара. Исто тако олредбама овог закона ми пружамо максималну 
заштиту и средњем селЈаппву, иако ne ударамо оштро и афема бога- 
том сељаку. Када се ради o одузимању вишка земљорадпичког поседа 
Прекс једиог максимума, nam закоп прсдвиђа отштету - - откуп. Онај 
ко земл>у држи као рентнјср и обра1;ује je »ајамиом радиом сиагом, тај 
no опом закону ne добија пикакву накнаду. To je исто тако једма 
сасвим оправдана мера, коју he nam иарод правилно разумети и одобрити. 

У основи овог ii|)()jei<ia провејава принцип да земл.а пришада онима 
Koju ju ()Г)ра1;ују. Лли cioiipoiieiHTiio пије Morvlmo raj припцнп спровести 
због тога што морамо да задржимо извесне површине за државу, баш 
радц интереса оног малог и средњег сељака кога ћемо снабдети земљои. 
У интересу целокупне иаше пољопривреде, a да се тај мали и средњи 
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сеља« може да користи тековинама науке, машинама, одабраннм семе- 
ном, одабраном стоком итд., ми смо те извесне површине задржали. Исто 
тако морамо задржати и извесна земљишта да се помогне исхраиа гра- 
дова и зато смо предвидели у околини великих предузећа и градова да 
се остави извесно баштенско земљиште које би обрађивалн радниии и 
намештеници, што би олакшало исхрану тог становништва. Исто тако 
за извесне социјалне, научне и друге сврхе предвиђено je земљиште. 

Нарочито треба истаћи оно што je предвиђено у члану 2 овог за- 
конског предлога да дадељено земљиште прелазн у принатну својину 
лица и да се одмах уписује у земљишне кљиге. Ово je предвиђено због 
тога што je некада у старој Југославији исто тако давано земљиште у 
приватну својину, али има оних којима још увек није то земљиште 
додељено. Али м^и, иако дајемо земл.иште у пуно влаоииштво, ми ипаа< 
морамо извеона ограничења ту да унесемо. Ми ne можемо да се дезишс- 
ресујемо судбином те земље. Не можемо допустити да1 сутра-дан после 
укн.ижеи.а онај ко добије оде првом кафеџији или неком другом и даје 
у закуп као што je то било у Војводини, a он проводи кафанскн жииот 
и не ради. Зато смо ми ту утврдили овако: „Земљиште додељено no 
овом закону не може бити за рок од 20 година раздел.ено, продато, 
дато под закуп или заложено ни у целини ни делимично." 

Kao што видите из овог пројекта закона лж нисмо сгали na стано- 
виште колективизације. Ми смо стали на стаповиште да сељаку дамо 
земљу у приватну својину и то одмах да му се упише. Али предвиђена 
je таква могућност да људи који добију земл.у могу својенол.но да 
изразе жељу да се групишу и обрађују заједно 'no дугорочном уговору 
који оии између себе закључе. 

У погледу земл>е која се оставл.а неземљорадницима имао бих да 
кажем оно. Земља je оставл.ена до 5 хектара и онима који желе да се 
баве земљорадљо.м као опоредиим заиатом. Мнслим да je то потребно 
и због уиапређеп.а name 1И)л.0111)11нрсд11е произволи.е jej) je ирло чест 
случај да се баш na таквим имап.има поднжу узојмш nohii.aiiii, пчели- 
њаци, поврти.аии и томе слично. Иајзад, желео бих да иас обавестим 
и o то.ме да се овнх даиа са разних страна noišpchc питап.с имовиие 
цркава и манастира. Ja сам чак добио једно писмо од надбискупа Сте- 
iinnua у коме сс он позина на npaiio иркве и na копкордат, желећи да 
одбрапи цркиепе поседе. Међутим, уверен сам да се nehc nalili ухо којс 
би хтело да слуша те приче o праву пркаша na огромпс nocccic, o томе 
да ту земљу ne трсба доделити опима који су je стол.еНпма обрађивалн. 
Јер мн врло добро сви зпамо да црквепа имања нису обрађивали калу- 
ђери, iieh Jiaji'iipoManiniijii 'Сел.апп. Ми смо од АгрхијерејСКОГ сппода 
Српске пратославнс пркне и од падбискупа Степипаа примили пстиције 
да се прквама оставс сва садашп.а имап.а, што ми ne можемо прихватити, 
јер ne бп било пјкшо да и дал.с na гим имап.пма за рачуп калуђера радс 
беземл.апш и сељачка оирогпп.а. Л^ко кога иптересују one neinniije можс 
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их добити, a да IHX овде читамо нема места, јер би нам авојом опшир- 
ношћу одузеле доста времена. (Видети лрилоге на iKipajy књиге). 

Ha крају хтео бих да нагласим то да ће ово бити устаари осноши 
закон, вжон који даје основне директиве, a да ће земаљоке власти! спро- 
водити аграрну реформу према својим специфичним приликама, a на 
основу својих земаљских закона o аграрној  реформи и колонизацији. 

Молим да се овај закон прими како je лредложен, јер je то наш 
дуг сељачкој сиротињи. 

Има реч др Хинко Кризман. 

Др Хннко Кризман: Ja желим да истакнем саио то да сам увјерен да 
онакав закон ne би требало одмах доносити, да не би требало с тим 
тако журити. Оиом приликом ja желим искрепо да упозорим на тешкоће 
на које ћемо наићи у спровођепзу овога великога шосла. У Министарстиу 
колонизације нема још ни примитивног апарата који би ту колониза- 
цију требало ла изврши. Оним законом се не распраиља |питаи)е немачких 
земљишта и колонизације него стотиие ^иљада малих иитересената 'Који 
he бити noiolje'HH или који he мислити да су погођени. Moj би лриједлог 
био да се вакон ограничи на материју великог посједа, на земље које су 
добијене путем конфискације и на немачке земље и да што боље и пот- 
пуније израдимо one одредбе које he говорити o колонизацији и збри- 
њавању нвших бораца. Ja мислим да ми добро не чинимо кад овако 
иеприпремл.сии ириступамо изиођен.у или дефиштшпом рјепЈавању тако 
опсежних проблема као што су наша аграрна реформа и колонизацнја. 

Претседник: За реч je јавља потпретседиик г. Грол. Изволите. 

Потцретседник Владе ДФЈ Милан Грол: Ja се слажем са предго- 
ворником, и могао бих само извесне ствари да нагласим. Поставља се 
nmaii.e брзине и ефикасности. To двоје ретко иду зајадно. Из цитирања 
ранијих предгонорпика који су лзносили податке како je то учии.емо 
у другим земл.ама, изводи се закључак да je то аграрно питан>е свр- 
iiicno. Питап.е je само да ли су ти подаии тачни. У сваком случају не- 
мојте се варати да смо закасиили. Ja жалпм овога пута што колсктииисти 
у овом случају нису доследни колективисти. Код великих поседа који 
претстављају оргапску целину треба их тако решанати да се ne полази 
од интересената, него од самог објекта. Такви случајени треба да се 
рсшаиају на залружној оспони, nouno има објеката које не треба цеп- 
кати, јер he се екоиомски упропастити. Тавди су у првом реду велики 
поседи везани за индустрију која искориоићује пол.опривредне произ- 
воде, као што je то случај са поседима у западиој Вачкој. Taj екомом- 
скн мнтерес у овим момеитима 'ne сме се залостављати, Онда, велико je 
питање како he се на тим имашима, укључујући и напуштену земљу 
Немаца, čitahu иати л.уди, који су радили под сасвим другим условима и 
другом техником. 
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Друго питање које желим да нагласим јесте питање првенства доде- 
л.ипања зе.мље, које je дато борипма. По мом схватању, у погледу првен- 
ства треба створити две категорије. Треба дати првенство онима којн 
су страдали у борби, али и првенство онима којима je у питаљу егзи- 
стенцнја. Ha пример, може се догодити да један борац који има 6—7 
хектара земље тражи да добије још да би имао 10, a ми имамо много 
породица Koje имају свега 2 или 3 хеисгара ла и мање. Ако «е буде по- 
стављено nHraite егзистенције аоо првенствено, онда може подбацити 
аграрна реформа. 

Трећи моменат који мислим да заслужује нашу пажњу јесте колек- 
тивизација села. Beh поодавно се ннсистира на томе. Створене су извесне 
задружне институције, задружне организације за које je литање, велико 
шпање, јесу лн оне принудног или добровол.11ог карактера. Са коликом 
се жустрииом na томе ради добија се утисак да je та директива ипшс- 
мање обавезна, да се на колективизааију села вршн притисак, да се 
људи приморавају да ступају у задруге, у колективе. Ja мислим да то 
није довољно мудро, ма да има извесних елемената који дозвољавају 
могућност колсктивизаиије у смислу да се на задружној основн користе 
велики поседи, који су екопомоке целине, али и то »шкако не прннудно. 

Ha крају, хоћу да споменем н nmaibe одузимаи.а зсмл.е неземл.о- 
радницима. Ja сматрам да би требало водити рачуна o људима којн су 
добри организатори, који су способии да усавршавају пољопривредну 
лроизводњу, који уживају у пољопрмвредном раду. Te људе ne треба 
лишавати земље, те људе не треба уклонитн и онемогућити као opiaini- 
заторе на селу, као организаторе сеоске привредс. To су разлози, no 
мом схватању, несумњиво важни да би према тим људима требало имати 
блажи третмам. 

Претседник: Има реч Епаминонд Попандоиов. 
Епаминонд Попандонов: Ja имам да поднесем један предлог. Пре- 

длажем да сс дискуспја прскине и да се овај закон одмах прини, јер na 
њега чекају борци и сиромашнп сел.аци широм земл.е. Толико сам имао 
да кажем. 

Претседпнк: За реч се јавл.а друг др Драгољуб Јоваповић. 
Rp Драгољуб Јовановић: Ja сам малопре рекао да je закоп jačan, 

алн бих овом приликом желео да додам да он није само јасан nero да 
je овај закоп врло добар и да he створпти ирло мријатпу атмосферу. 
Ha њега се годинама, депспијама чекало. Али прп свем том, и пре свсга, 
овај законскп лројекат има једап политички карактер. Mu то ne можемо 
да кријемо и нећемо сакрити, ма како се нски од нас трулцлп. To се 
очигледпо пазире и пз ове дискусије. ИЈто се мене лично тиче, ja до- 
волмо отворено говорим и инсистирам na полпгичком карактеру овога 
закона. 
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Али, ja бих овде прво хтео да се задржшм на питању земљишног 
максимума. Границе у погледу величине поседа предвиђене овим закон- 
ским пројектом, који ће као што je наглашено, бити основни закон на 
основу кога ће свака наша федерална јединииа према својим опецифич- 
ним приликама прописати норме у оквиру ових, да границе поседа пред- 
виђене овим законом морају да задовоље свакога ко воли ову земљу. 
Да су те граниие 'разумие, довољно je »стаћи да je у inipo'npaM.y Народне 
сељачке странке и у програму Стамболиског ■био предвиђен максимум од 
30 хектара. A, ево, под претседништвом маршала Тита омогућава се 
максимум од 35 хеиаара. Кад ова чињеница буде објављена, умириће се 
многи духови који су били узнемиреии због разних гласова који су про- 
тураии иако се желело да скрива и одриче политички карактер овог 
закоиа. Поред тога, добро he деловати и то што онај који добија земљу 
биће уписан одмах као њен сопствеиик. A то није мала ствар. Исто тако, 
миоим да je разумно што je предвиђена могућност да они који сматрају 
да могу да раде своју земљу иако им земљорадња није искључиво зани- 
мли.е да he им то закои обезбедити. 

Затим, ja сматрам да би требало одредити број оних који ће no 
овом закону бити експроприсани да знају да треба да поднесу жртве. 
Уопште пнтање спровођења у живот аграрне реформе и колонизације 
je у суштини ирло комшликовапо пита1ве. Техничко извођење овог в€- 
ликог н важпог посла трајаће несумњиво дуго и потребно je да га свака 
федерална јединииа спроводи према својим прилнкама. Ни у погледу 
темпа рада на томе не треба форсирати, не треба се много журити, јер 
биће много тешкоћа. A кад ми извршимо аграрпу реформу и ко^ониза- 
цију тастаће многа питања од ne мале 'важности, зато се за цео овај 
посао, a нарочито у тшгледу техничког ■спровођења iberouor, треба 
оабиљно упапрсд припремити. Јавићс се низ проблема међу којима и 
проблем noMohu малим сељачким газдинствима. Мени се чини да би било 
Kopneno сгворити једну спеиијалпу задружну организацију која би 
имала да притекпе у помоћ малом газдинству и да ra оспособи за што 
рационалнији рад. Исто тако je важно приликом колопизације водити 
])ачу11а o погребп mro правилиијег иасел.авања л>уди, јер je врло важпо 
и ,ча пол.оприврелну производп.у n за сам жииот колониста који су 
жииоли no брдима и под другим условима у какве he нове услове живога 
и рада прећи, јер за бр^апина прслазак у равнииу претставља велики 
11|)еокрет у привре1;ииа11.у н уопппе у пачину живога. Биће ту мпого 
тешкоћа o којима се приликом спровођења агра^же реформе и колони- 
вације мора водити рачупа. Но све те теткоће ne треба да нас омсту 
нити да nac поколебају у namoj спремпости, у nainoj дужпости да овај 
закоп im ci npc спроведемо у жпвот. 

МретссдниК: Има реч Мплот Минић, 
Милош Miimili: Ja нисам мислио да говорим, али ме je изазвао го- 

сподин Грол. Ila примсдбу г. Грола o колектинизацији и na алузије које 

17 zuk. odbori 1945 Rod. 257 



он чини ja ћу рећи само то да се нико неће на силу терати да ступа у 
задружне организације, већ да he се то чинити само добровољно. Ja не 
разумем због тога ни ову примедбу која je учињена, a' још мање замерке 
које се чине овом закону у коме се у суштини ради o томе да се одузме 
земља онима који je не раде, и онима који земље имају исувише a да 
се да онима који су на њој радили као најамници. Овај закон одговара 
у потпуности схватању наших народних сељачких маса o правди. Зато 
ће овај закон бити лепо примљен. On ће бити лепо примљен зато што 
он хоће да спроведе у живот једно начело да земља припада онима који 
je раде, који je обрађују. To je лолитика и теиденција овог закона и 
никакне друге политик« ту нема. 

Претседник: Има реч Вујо Косоваи. 
Вујо Косовац: Ja нећу да дужим, већ xohy само да нагласим и да 

вас све овде замолим да je веома потребно што upe донети овај закон, 
јер хиљаде бескућника на селу чека на земљу коју треба да обрађује. 
Ти људи треба што пре да сазнају да ли he моћи пре зиме да дођу до 
земље и да na њој почну нов живот. Ми смо, на лрају, дужни да делом, 
a не речима, покажемо да смо пријатељи да желимо да заштитимо инте- 
ресе сеоске сиротиље, да joj хоћемо помоћи. Зато ja молим, поново 
молим, да много не дужимо са диокусијом већ да закон што пре 
донесемо. 

Претседник: Има  реч др Јоже Вилфан. 

Др Јоже Вилфан: Желео бих да исгакнем само потребу, o којој 
се мислим мора много водити рачуна, потребу једног п«рфектног адми- 
нистративног апарата чији hc задатак бити брзо спровођен.е овога за- 
кона. Од тог ашарата зависиће умногоме како he се технички спронести 
компликонано питање колонизаиије. Ииаче што се самог закона тиче, 
ja смагра.м да je он добро састанл^н, и да he on одговорити оиим зада- 
цима који су постављсни и које ми од спрово(;сња оиог закоиа оче- 
кујемо. 

Претседник: Жели да гонори д|)у|" Лајчо Јарамазоиић. 

Лајчо Јарамазовнћ: Ja изјављујем да сам за доношење оиог закоиа 
и да je он углавном добар и да1 hc одгонарати cuojoj сврси. Ja се осећам 
побуђеним да овде одговорим na неки примсдбе које су у дискусији пале 
o томе да наши љули nehe умети да обрађују напуттеиу немачку земљу. 
Ja hy на то одговорити опим што сам на лицу места, као човек Војво- 
дине, Beh вндео. Ja вас уверавам да су се наши л.уди који су лошли на 
нмап.а која су Нсмии напустили одмах neh од првих дана сјајио пока- 
зали. Ви бисте требало да дођете да видите како лепо изгледају вино- 
гради, како су њиве узорно обрађеие. Нема сумње да je и тим нашим 
људима данас тешко и да he се они борити са многим reuiKohaMa. Ja, као 
Војвођании и пол.ошрииредник, са уживаи.ем сам .посматрао како ти наши 
људи, iiauin ноии Војвођаии, са л^баил.у и са неликим залагап.см обра- 
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ђују земљу на коју су дошли. Да би они и даље радили са полетом и 
са одушевљењем, шотребно je што пре донети овај закон да <5и наши 
људи могли почети што пре да обрађују ону земљу на коју још нису 
стмгли колонисти. 

Ми морамо учинити све да сваки комад земље буде засејан и обра- 
ђен, a ми то нисмо у потпуности успели ове године, јер није сва напу- 
штена земља лобила колонисте. Потреба овог закона je врло велика. 

Претседник: Има реч Шиме Бален. 

Шиме Бален: Ma да je овдје довољно наглашена потреба доношења 
овбг закона, ja бих томе само додао да народ Лике, Горског Котара и 
Хрнатског Прилшрја жељно очекује рјешеље питања аграрне реформе. 
Ондје je указивано и на многе тешкоће. Природно je да ће тешкоћа бити, 
али ja вјерујем да ћемо их ми све савладати, јер када je наш народ 
могао да се ухвати у коштац са фашистичким окупатором кад je он био 
на врхунцу своје снаге, моћи he да преброди и ове администратиине 
тешкоће, техничке тешкоће и да he се обавити сви обимни послови 
аграрне реформе и колонизације. Ми смо дужни да учинимо све да се 
овај закон донесе и да се он потпуно спроведе и то што брже, јер je 
то наш дуг према народу. 

Претседник: Има реч Јосип Цази. 

Јосип Цази: Ja сматрам да ne треба да нагласим да hy ca радошћу 
гласати за овај закон којим ми рјешавамо једно животно питан.е нашег 
села. Аграрно питаи.е je код нас социјално питање, a не само економ- 
ско и политичко. Ja мислим да ra закон првилно и потпуно рјсшаиа. 
A.iii, ми нисмо дужни да доиесемо само овај закон, него и да учинимо 
већ сада све што je потребно да се све мјере које овај закон прелвиђа 
могу најефикасније и најбрже провести у дјело. Апарат Министарства 
колонизације, na и Министарства пољопривреде, треба заиста да учини 
све да се аграрна реформа и колонизација у најкраћем могућном року 
проведу. Пссумм.иво je да има тешмоћа и да he их бити, али one само 
j om BHinc треба да иас осшособе за рад који нам иретстоји. 

Прстссдник; Има реч лр Шнудерл. 

Jlp Макс Шнудсрл: M ja позлраил.ам доношен.с Закопа o аграрној 
lH'(|)()jniii н колопизапији као основног закона no 1коме he cei аграрна ре- 
форма спроводити na читавој земљи, али у свакој федералноЈ једипипи 
no посебпим закопима који he се израдити на основу локалпих прилика 
и услова. За нас у Слонепији важпо je што .пре репшти и положај вини- 
чара, који обрађују винограде у Штајерској a нарочито изме1)у Драве 
И Муре. 

Виничари су најсиромаптијп и пајзаосталији део словеначког на- 
рода, Они воде бригу за винограде неземљоралника, бапака и велепо- 
селпика и примају нссразмерно малу награду у натури и новцу. Вини- 
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чарски однос јесте полуфеудалан. Живећи у најнећој беди, у политич- 
кој и општекултурној заосталости, известан део ниничара у појединим 
местима у очајаљу чак je поздрављао долазак Хитлера надајући се да 
he им можда отуда доћи спас. Но, они ће се сада уверити, да им спас 
једино може доћи од властитих снага народа'. Узети земљу таквим вла- 
сницима и дати je виничарима, зпачиће излечење народа од једног соци- 
јалног зла. 

У Словенији и црква има огромне велепоседе и то нарочито у Го- 
рењској, где има читаву покрајину од бившег Верског фонда из секве- 
стрираних иерских редова no цару Јосипу II, који су предаприлгке владе 
поклониле католичкој цркви. Ha крају he сада илак народ сам да узме 
ову земљу у своје руке. 

Аграрна рефор.ма јесте стварно битни део наше Револуиије. 
Зато ja поздрављам доношење овог закона и сматрам да je on врло 

хитан. 
Претседник: Има реч друг Крстајић. 

Перо Крстајић: Овај законски предлог, који he сутра ступити на 
снагу, јссте једна међу највећим тековинама Народцоослободилачке 
борбе. Он се темел«и na начелима: земља припада они.ма који je обра- 
ђују; спровођеп.с у живог овог иачела гарантује' народна власт; вла- 
сништво земл^е везаио je за обраду земље; апрарна реформа утире пут 
за пријелаз на задружту обраду земље. 

Спровођењем у живот ових начела иародна иласг he обезбиједити 
да се народу врати у власиишггво ona земља коју je on својим рукама 
децепијама обрађивао. 

Код нас у Црној Гори постојс шумски посјсли као (солектшши оилик 
зласништва општина, племена, тијела и братстава и onu као такви 
претстављају посебан проблем који he свакако битн регулисат феде- 
рални.м ааноиом. Вероватно да се и то питање појавл.ивало при изради 
овог закона и добро je учињено nno се њиме не улази у тај проблем. 
Kao што сам рекао, то hc бити регулисашо фелеЈ^алиим закоиом пре.ма 
гамошњи.м приликама и потребама жинота. 

Поред oeor проблема Haviehe се код нж у Црној Гори - - ближе у 
Саиџаку м   111>()блс'м  чивчија   који  прег. laiui.n   leuiKo   иасл.еђе  феу- 
далног доба. Taj проблем непрапилпо je ријетеп у ларој Југославији и 
он he биги тако^е предмет федералиог закоиа. 

Поред омог проблсма појавл.ује сс и nnraihc нмап.а лииа која ^у 
се иселила ив name земље, као н шпање иман.а лица избјепгих iii name 
земл.е испод режима пре 6 априла 1941 годиис. 

Спрово1;еп.см у жнпот олог закона као и рсгулшсаи.ем свих нстак- 
нуткх проблема, зелгл.орадиици бсз земл.е или са мало земл.е, чиичијс, 
нашоличари, .избегла лнца као жртие реакционаЈУПих рижима м lepopa 
нарочито   he   морнсгити   тековин!1   Маролноослободилачке   6oi>6e   и   iid- 
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здрапити овај зжш као израз њихових тежња1 за реализовањем одго- 
иарајућег права. 

Гласаћу са оиушевљењем за овај закон. 

Претседник; Има реч Министар пољопривреде др Васо Чубриловић. 

Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Ja желим укратко да 
одговорим на примедбе говорника у овој дискусији. 

Прво, ja не могу да увидим потребу одлагања доношења једног 
овако хитног и важног закона на чему су шнсистирали друг др Кризман 
и г. Грол. Доношење овог закона je веома хитно. Ми смо учинили про- 
пуст, несумњив пропуст, што ra већ нисмо још пре 2—3 месеца, з 
можда и још раније, донели. Uho се тиче неког страха од његовог cnpo- 
нођеља у живот, ja мислим да за то нема никаквог разлога, јер смо ми 
у току припрема овог законског нројекта које су трајале 2—3 месеца 
чинили истовремено и све оно што je било неопходно да би се овај 
закон могао у потпуности и што mpe спровести у живот. Ja VKTO тако 
не могу да разумем отпор који се овде показује према мерама које смо 
предвидели за одузимањ« земље неземљорадницима изнад 5 хектара. 
Ми смо тим људима, уколико они воле пољопривреду, оставили могућ- 
ност да на површини до 5 хектара стварају узорна добра. Ми тим људнма 
нећемо чинити никакве тешкоће. Напротив. У логледу великих нмања, 
нарочито оних која су везана sa пољопривредну индустрију, могу да 
изјавнм то да ми никада нисмо мислили да их разбијамо, да их делимо 
месним аграрним ннтересептима, или да на ibHMa колоиизујемо. Ми сма- 
трамо да таква добра треба оставити и иа њима развијати лољопривредну 
индустрију. Ми чак мислимо да од великих лоседа створимо велика 
лржавиа добра, уколико су она досада била целина као тто je Леде- 
рсрово добро у Чоки, или као што je ira крају крајева државио добро 
Бел.е, које ми мислимо да jom внше увећамо .приЈпајањем немачке земље. 

Ja вас још једном молим, у име предлагача, да овај закон при- 
хватите. 

Претссдннк: Пошто се више иико ие јавља за реч, ja бих, с вашим 
допуштењем, закључио дискусију. Ио, ja то не могу учинити пре него 
uno се осврпсм na примсдбу Потпјктсслппкп Саиезие владе господина 
Грола o колективизацији. Ja морам одмах да истакнем да je наш народ 
за време четворогодишн.е борбе увидео да само заједничким радом, да 
се само заједничким иапорима могу постићи успеси, и да he он ићн за 
Својим ннтересом, да he он неговати ону .наиику коју je стекао у току 
борбе и да he се сам удруживатн и зајсднички обрађнвати земљу као 
uno je то чинио и за време рата. Kao тто се то радило у току борбе, 
тако се без потстицања са стране власти, заузимап.ем самих колониста 
н аграрних нтересемата као и осталих сиромапшнх и средн.их сел.ака, 
ПоЈааљују вадруге којииа je цшб зајсдничка обрада земље. Тако je 
извођеи.с аграрне рсформе убрзало развијање јсдног код иас потпуно 
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новог, савршенијег облика рада на селу, — сељачких радних задруга, 
које he у многоме допринети општем напретку наше шољолривредне 
производње и, уопште, живота на селу. Ja не знам зашто се онда једној 
таквој ствари приговара и придаје неки принудни карактер кад ми сви 
SHaivio да су сва удруживања за заједпичко обрађиваље з&мље вршеиа 
код нас потпуно добровољно. 

Пошто смо овиме завршили дискусију у начелу, стављам Предлог 
закона o аграрној реформи и колонизацији на гласање. Прима ли се 
законски предлог у начелу? (Прима). Има ли ко против? (Нема). 
Објављујем да je Предлог закона o аграрној реформи и колонизацији 
једногласно прихваћен у иачелу. 

Пошто je врел1е поодмакло, ja, с вашим допуштењем, ирскидам 
седницу с тим да je наставимо данас у 17 часова. 

(Седница je прекинута у  13,30 часова). 
(Настаиак седнице у 17 часова) 

Претседник; Настављамо седнииу продужењем дебате o Предлогу 
закона o аграрној реформи и колонизацији. 

Пошто смо пре подне завршили дебату у начелу, саца ћсмо прећи 
на ДИСКУ.СИЈУ у шојединостима. Да ли жели «0 да говори o чл. 1 и 2? 
(He ја1вл>а се нико). Пошто се не јанља нико за реч пнтам: прима ли се 
чл. 1 и 2 општих одредаба? (Прима). Објанл>ујем да су члалови 1 и 2 
примљени. 

Прелазимо на чл. 3 који говори o експропријацпји. Жели ли ко 
да говори? Има реч господин Дуканац. 

Савко Дуканац: У опом члану, господине Претседниче, у тач. a), 
говори се да се 'Kao нел^ки поседи смаграју таква 1Пол.0111рнврел11а добра 
чија укупна површипа прслази 45 хектара или 25 до 35 хектара обра- 
диве земље. Ja бих желео објати.еи.е како се сматра посед чија no»i'- 
шина износи 44 хектара. 

Претседник: Ахо се према тач. a) чл. 3 усвоји дефиниција иеликог 
поседа, rio јсст, да on изпоси преко 25 ха односио 35 хсктара зиратне 
земље, ja могу pehu да je то joui упек вслики посед, na би требалп 
максимум сман.ити. 

Епамижжд Попандонов: Другови из Максдоннје добро знају да сс 
код нас чонек са 5 хектара обраливе земл.е сматра имуКтш човеком. 
Због тога сматрам да би било исувише оставити 5 хектара земл.е једноме 
човеку који има извесно друго запимаље, било да je трговац или за- 
патлија. Сматрам да би тај мак.имум :гл иезсмл.ораднике гребало сни- 
зити на 2 хектара. 

Претссдник: Реч има министар друг Васо Чубрилонић. 

Министар пол.оприврсле др Васо Чубриловић: Приликом раннјих 
диокусија мп смо o томе дуго расмрављали и лочели <мо од 2 na смо 
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дошли на 5 хектара. Ми нисмо желели да онемогућимо људима који 
имају љубави за пољопривреду да могу располагати једним малим посе- 
дом. Такви су поседи обично угледни по начину обраде и неге. Стога 
смо одредили ову границу од 5 хектара. Ми смо рачунали да у Македо- 
нији има занатлија, за које je теижо утврдити границу где им престаје 
saHHMaibe као занатлија a где почиње њихова делатност као пољопри- 
нредника. 

Епаминонд Попандонов: C обзиром на мало земље у Македонији 
сматрам да би требало омањити ту границу макснмума за неземљорад- 
нике, јер се у Македонији налази много људи који имају само no пола 
хектара обрадиве земље. 

Претседник: Ми смо стварно имали у виду и ситуацију у Македо- 
нији, као и миоге оне занатлије који тамо имају известан лосед. Могли 
бисмо одредити тако да се федералним законима, с обзиром на прнлике 
односно фсдералне јсдинице, та граница максимума може снизити и на 
3 хектара. 

Др Хинко Кризман: Ja ne бих хтио да гледам са становишта једнога 
краја, као штоје Македонија, гдје земл.е има мало. Али, тре^а повести 
ра^уна и o емоноиииа, који имају изпјесна пољапривредна огледна 
добра, a пошто оии сами не обрађују него употребљаиају најамну сиагу 
онда један економ не би могао да дође под тач. a) према којој би могао 
да добије минимум од 25 хектара. Ha тај начин економ би дошао у 
незгодну ситуацију, ако би се onaj максимум од 5 хектара снизио на 
2 до 3 хектара. 

Миннстар пољопривреде др Васо Чубриловић: Велепоседиик je 
onaj човок који не живи na имању него и.стим управља једно админи- 
стративно лице a обрада земље се прши путем најампе снаге. Међутим, 
економ je лиие које живи na имању, na npejMa томе то je земљорадник. 
Због тога економ долази у тач. a). 

Јосип Цази: Одрсдбс чл. 3 прло су јасне, сем тач. a). Ta одредба 
требало би да гласи: „Велики посед je такво пољопривредно добро чији 
се власник ne бави пољопртшредом већ исто искоришћујс путам закуша". 

Претседник; За квалификоваи.е иеликог поседа ne долази у обзир 
само површина него и однос сопстиспика прсма земљи. Уколико у неком 
случају имање ne прела.чн одре^-пу поиртииу опда сс узима у обзир 
однос власнкка прма земљи, то јест, да ли он земљу лично обра1)ује 
или je обрађује путем најамие снаге. 

Др Синиша Станковић: У тач. д), чл. 3, требало би рећи да нишак 
вемљишног поседа ианад 5 хектара може да утврде федерални закони 
у граниии између 3 до 5 хсктара. Због тога ■бројку 5 треба замениги 
са „3 до 5". 
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Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Ja немам ништа про- 
тив да у тач. д) чл. 3 уместо „5 хектара" ставимо ,,3 до 5 хектара" 
чиме би створили могућност да федералне јединиие према месним при- 
ликама одређују границу изнад које he се сматрати вишак. 

Савко Дуканац: Ja 6и хтео да додирнем и тачку лод б), у којој се 
предвиђа да ice земља изнад одређеног максимума узима и баикама без 
икакне накнаде. Мислим да би то ишло на штету ситних улагача, с обзи- 
ром да су многе банке улагале своје капитале односно резервне фоидоие 
у зиратну земљу. Ha тај начин такве банке доживеле би финансиски 
крах a тиме би имали штету ситни улагачи. Међутим, банке које су уло- 
жиле своје капитале у зграде биле би у повољнијој ситуацији. 

Министар пољопрнвреде др Васо Чубриловић: У свом јутроши.ем 
говору ja сам навео случајеве у којима се земља узима без накнаде. 
Свако ко искоритћује земљу треко најамне радне снаге у циљу зараде 
ужива уствари земљшину ренту, што ми желимо да онемогућимо. По- 
ставл.а се Т1итан.е да лн je праведно и да ли друштва или банке, које су 
куповале земљу у опекулативне сврхе, заслужују да им се та земл.а 
остави и да на тај начин уживају земљишну ренту. 

Др Драгољуб Јовановић: Оно што нас je руководило за одузимање 
такве земл.е није толико социјални интерес колико и технички. Када 
je земља у рукама неземљорадника она иде под закуп, a сви знамо да 
онај ко узима земљу под закуп жели да je искористи до максимума и 
на тај начин je потпуно исцрпљује, испотћује. Сем тога, многе банке 
постале су власници зиратне земље само због тога што земљорадници 
нису могли да исплате своје менице. Због тога je и лраио да се земља 
врати земл.ораднииима. 

Савко Дуканац: Ja ниса.м против тога да се таква земља одузме од 
банака, али сам за то да се на неки начин ситни улагачи обеипете. Баике 
које су куповале зграде сачуваће на тај начин своје резервие фопдовс. 
Ту се појављује једна мала неправда. 

Претседник: Питап.е ситних улагача не сме да «ас задржава у по- 
гледу одузимања помеиуте земљс. Уколико се буде појавило и питан.с 
улагача, ми ћемо се иобринути да се улагачи, иарочито ситми, заштите. 

Јефто ll.iunli: Ja бих предложио, да се одредн нека врста отштетс 
за одузету земљу цркнама, манастирима и сличиим устаноиама ако 
мруже доказа да he средства на име отштете употребити за издржаваи.с 
установа соцнјалног карактера. 

Претседник: Мнслим да таквих установа нсма мпого. Уосталом, 
држава he преузети сву бригу око социјалпих усганона и у погледу 
социјалног стараи.а. 

Мислим да je дискуоија o чл. 3 завршена. Прима ли се члап 3 са 
изменом да се у тач. д)  уместо 5 стави „3 до 5 хектара"?  (Прнма). 
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Објављујем да je члан 3 примљен са изменом коју je предложио др Си- 
ниша Станковић. 

Прелазимо на члан 4. Има реч Министар пољопривреде. 

Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Ову одредбу смо 
морали донети да бисмо омогућили да се на поседима који су no овом 
закону емопроприсани молсе несметано иродужиФи рад, јер ако то ne 
би било, ако би се оруђе однело, ако се са земљом не би добиле и еко- 
номске и друге зграде не б«смо ништа урадили. Земља се без оруђа и 
зграда ne може обделавати. 

Претседник; Ja мислнм да je то у реду. 
Савко Дуканац: Ja и овде постављам питање обештећења за справе. 

Јер, ако се земља узима, треба бар дати отштету за оруђе и куће, да 
ти људи не би остали на улици. Биће и таквих ситуација. . . 

Претседник: Тсшко je замислити да he велепоседници остати na 
улици. Уосталом, и то ће се регулисати. . . 

Мислим да je дискусија o овом члану завршена. Има ли још ко 
шта да примети? (Нема). Прима ли се члан 4 како je предложен? 
(Прима). 

Прелазимо на члан 5. 
Владимир Симић: У овом закону се говори o шородицама и одре- 

ђује се максимум 25 до 35 хектара. Међутим, има породица! које живе 
у задрузи, која броји 30 до 50 чланова. Потребно ј« правити разлику 
у броју чланова једне породице. 

Јефто Павић: Код нас у Црној Гори има мало обрадиве земље, али 
има шума, које пису тако густе, na je ова граница мала у улоређењу 
са густнм тумама. 

Претседник: O томе ћемо говорити када дођемо ma члан који са- 
држн одредбс o шумама. Има ли још «о какве примедбе na чл. 5? 
(Нема). Пошто примедаба пема, питам: прима ли се у иелости чл. 5? 
(Прима). 

Прелазимо na чл. (>. Има ли какних предлога за иамене и допупе? 
(Псма). Ирима ли се чл. 6? (Прима). Члан 6 je усвојен без икаквих 
иамена. 

Прслазимо na члан 7. 
Др Синиша СТанковиН: Сагласно измеии у члапу 3, предлажем да 

се и онде у.место „5 хектара" стави „3 до 5 хектара", јер смо то питање 
препустили да решавају федералнс скупттине својим закопима. 

Др Дра1ол.уб Јоважишћ: Али ту треба додати још Једпу реч која 
he ono rmraihe бол>е ра.чјаспити. Копкретно: иза речп: „преко 3 ло 5 
хектара вратити" додати још „однооио доделити." 

Прстссдник: Што се мспе тиче, ja бнх предлогс прихватио. Шта 
каже на то Министа<р пол.о111)имреде? 
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Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: И ja сам сагласан. 
Претседник: Онда стављам чл. 7 са овим изменама и допунама на 

гласање. Прима ли се? (Прима). Члан 7 je примљен. 
Прелазимо на члан 8. Има реч г. Грол. 

Потпретседник Владе ДФЈ Милан Грол: Цркве морамо третирати 
исто онако као једио приватно лицс које се издржапа. Нарочито кад 
се црква одваја од државе. Треба повести рачу,на од чега ће свештеници 
живети. (Др C и н и ш a Ста.нковић: To je ствар заједнице!). 
Постоји друго питање, питање одржавања зграда. Овде нише није у 
питању црква. као таква него њен инвеитар. 

Претседник: Зграде he се одржавати no закону o заштити спо- 
меника. 

Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Црквене власти нису 
никада обра(>ииале земљу коју су имале. Њима je земља била средство 
за издржавање путем издавања у закуп. Црквене установе, na макар то 
били и свештеници, имају да живе од својих верски« заједиипа и ми 
иећемо ни њима дозволити да уживају ренту од земље. У новој Југо- 
славији социјалну бригу преузииа na себе држава. Ona he се брипути 
o сваком грађанииу, како у сопијалпом тако и у духомном погледу. Huje 
потребпо да икакве установе мимо државе имају средстава за социјалпо 
старап.е. Због тога je много важније да се земља даде сељапима. Што 
се тиче бриге за тело и лушу својих грађапа, држава Дпадесетог века 
стара се o томе, тим пре nno je за нас та соиијална и културна функ- 
пија цркве често била штетна у погледу изгра1)ивзи.а ове земљс. Уместо 
дл ради на духовно.м упашређивап.у својпх припадника, ирква je често 
радила прогив јединства наших народа. Због тога, ова држаиа нема 
пчкаквог рачупа да такве ^оседе иркава ne доделн з€мл.оралнипима. 

Потпретседник Владе ДФЈ Милан Грол: Овде нико ne може бранити 
питање поседа цркава и манастира у оном облику како je то ра«ије 
било. Mene иптересује чисто уметпичка стра^на, што најбоље поанаје 
Moma Пијале. Иотребпо je оставпти извеспу зомл.у манастирима, чије 
грађеиипе прегстављају уметничке спомепике, како би се ови опоме- 
ници сачували. 

Претседник: Први пут у псторијн наше земље донет je Закон 0 
заштити природпих реткости и уметпичких спомепика. Старап.е o томс 
преузима држапа. 111)ема томе, one уметпичке спомепике сачуваћемо 
мајбол.е средствима и na начин којп се предни^а у закопу o ааштити 
уметничких спомепика него ако таквим мапасшрима оставимо 20 хек- 
тара обрадиве зсмл>е. Mn зпалмо да je 'Приход од мапастирских имаи.а 
нрло мало упогребл.аван за одржавање тих спомопика. 

Да ли има још ко какие примедбе na члап 8? (Нема). Прима ли се 
чл. 8 како je предложен? (Прима). Објављујем да je члап 8 усвојем 
без икакве измепе. 
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Прелазимо на члан 9. 
Има ли примедаба или каквих предлога? (Нема). Питам: лрима ли 

се члан 9 како je предложен? (При.ма). Члам 9 je усвојен без измена. 
Пошто je вреше поодма^ло, предлажем да данашњу седницу закљу- 

чимо. (Прима се). 
Онда ову седницу закључујем a наредну заказујем за сутра, 12 

авгуспа, у 10 часова, са дневним ipw0M: наставак шретреса у поједино- 
стима Предлога закона o аграрној рефор.ми и колонизаиији. 

(Седница je закључена у 18,30 ча'Сова). 
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3 SEDNICA 
(12 avgusta 1945) 

Početak u 10 časova. 

Poetscdavao Pretsednik Zakonodavnog odbora Privremene mi- 
rodne skupštine Moša Pijade. 

Prisutni: Vladimir Simic, Josip Rus, dr Hinko Krizman, Miloš 
Carević, Đuro Salaj, TriSa Kaclerović, Pero Krstajić, Dane Škarica, 
Joza Milivojević, Ilija Stojanović, Tripko Žugic, Miloš Minić, Svetozar 
Krstić, l.ajčo Jaramazović, Agoli Kemal, Jefto Pavić, Dragoljub Pro- 
danović, Dorde Andrejević-Kun, dr Siniša Stanković, dr Branko Cubri- 
lović, dr Dragoljub Jovaiiović, Sime Balen, Vujo Kosovac, Pajito Ma- 
lišić. Krsto Filipović, Melodija Andonov-Cento, Nada Srcmec, dr Maks 
Snuderl, Petar Piruze, Maks Krmelj, France Lubej, Dušan Kveder, 
Petar Stante i dr Metod Mikuž; 

Poipretsednik Vlade DFJ Milan Grol, Ministar (poljoprivrede 
dr Vaso CubriJović, Ministar za kolonizaciju Sreten Vukosavljević. 

Prelsednik: Pošto imamo dovoljan broj prisutnih članova, možemo 
preći na rad. Molim druga sekretara da pročita zapisnik jučerašnje 
sednice. 

Sekretar Rato Dugonjić čita zapisnik sodnico <к1г/.;то ii;i dan 
11 avgusta prč r po ipodne. 

Pretsednik: Ima lii primedaba? (Nema). Zapisnik je primljen. Pre- 
lazimo na dnevni red. 

Na dnevnom redu je produženje diskusijo u .pojedinostima <> l'ro- 
dlogu zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Prolazimo na treći odo- 
Ijak. Zemljišni fond agrarne reforme i kolon kaci je. Na redu je član 10. 

Ima 1: primedaba? (Nema). Prima li se član 10 kako je predložen? 
(Prima). Idemo dalje. 

Prelazimo na član 11. (Čita): 

CJan II 
Od zemljišta eksproprisanih po članu 3 i konfiskovanili zemljišta 

iz člana 10 tačke a i b, neće se imeli u zemljišni fond zemljišta namo- 
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njena državnim (saveznim, zemaljskim i mesnim) poljoprivrednim 
dobrima, socijalnim i naučnim ustanovama, kao i tereni za vojne 
potrebe. 

Ima li primediaba?  (Nema). Prima li se?  (Prima). 
Na redu je č'.an 12.   (Čita): 

Član 12 

Iz državnog zemljišnog fonda davače se obradiva zemlja zemljo- 
radnicima bez zemlje ili sa nedovoljno zemlje u cilju obrađivanja i 
izdržavanja, i to u mestu i bližoj okolini ili za naseljavanje u nekom 
drugom kraju. 

Ima li primcdaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Prelazimo na član 13. (Čita): 

Član 13 

Zemlja, iz ovog fonda dodeljuje se slolKxina od sviih dugova i te- 
reta. vSopstvenik ostaje zadužen srazmerno delu koji mu je ostao u 
vlasništvu. Pitanje dugova i tereta na oduzetim zemljištima reš'če se 
posebnim zakonom. 

Ima li primcdaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Prelazimo na član 14.   (Čita): 

Član 14 
1) Cena zemlje koju če naseljenici dobiti iz ovog fonda izračunače 

se tako što će se ukupna suma koju če država dati u naknadu za zemlji- 
šta oduzeta po članu 3 tačka g i d srazmerno raspodeliili na celokupmi 
površinu zemljišta ovog fonda. 

2) U naknadu za dobi jenu zemlju naseljenici če plaćati samo ovako 
izračunatu cemi. 

3) Us'.ovj dugoročne otplate za dobijenu zemlju odrediće se po- 
sebnom uredbom i moraju biti naročito povoljni za bezcmljašc i sitna 
gazdinstva. 

Ima li ko Sta da primoti? (Nema). Prima lise? (Prima). 
Prolazimo na odeljak »IV. Dodeljlvanje zemlje« i član 15. (Č i t a): 

Član 15 
/.cmlja  če se dodeljivati  licima  koja  na  nju  imaju pravo prven- 

stveno u mestu, u kraju u kome žive ili u svojoj federalnoj jedinici. 
Ovde se radi o prvenstvenom dodeljivanju zemlje u federal- 

noj   jedinici   a   razume   se   da  oni   imaju   uopšte   pravo   na   zemlju. 
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Moramo da se pobrinemo da ne nastane prevelika seoba naroda, da ne 
bi neki krajevi opusteli, jer nemarno ni gde da ih smestimo, nit" imamo 
toliko zemlje da ih možemo preseliti. 

Ima !з još .primedaba? (Nema). Prima H se član 15? (Prima). 
Prelazimo na član 16. (C i t a): 

Član 16 
1) Pravo prvenstva u dodeljivanju zemlje imaju zemljoradnici bez 

zemlje Mi sa nedovoljno zemlje koji su bili borci 'partizanskih odreda, 
NOV i POJ i Jugoslovenske armije, invalidi oslobodilačkog rata kao i 
invalidi iz prošlih ratova (1912—18 i april 1941 godine), i porodice i 
siročad izginulih boraca oslobodilačkog rata. Medu borcima prvenstvo 
će uživati stari borci i dobrovoljci. 

2) Pravo na dodeljivanje zemlje uživaćc i oni borci iz prednjeg 
stava koji se ranije nisu bavili zemljoradnjom, ako se obavežu da se 
na dodeljenu im zemlju nasele i da je obraduju sa svojom porodicom. 

Dragoljub Prodanović: Meni nije jasno kada imaju pravo na 
zemlju siromašni zemljoradnici. 

Pretsednik: Oni imaju pravo na zemlju po osnovu što su siromašni 
i što nemaju zemlje, a medu njima imaju i pravo prvenstva svi koji 
su se borili. 

Vladimir Simić: Ovde se radi o žrtvama rata. Taj pojam žrtve 
rata treba da se proširi na sve žrtve nacističke tiranije, tojest i na 
siročad. 

Pretsednik: Mi smo tražili od Ministarstva narodne odbrane da 
ono predloži formulaciju i mi smo bili s njom zadovoljni. Ko će už:vati 
prvenstvo odrediće se uredbom Savezne vlade na predlog Ministra na- 
rodne odbrane i tamo će ući i te druge žrtve, a ne samo onaj koji je 
bio na frontu. 

Vladimir Simić: Nije bilo lagera u kome nije neko ubijen, im;: 
vrlo teških slučajeva: mnogi su umirali posle velikih patnji i muka. Ja 
se nadam da će ova odredba, u smislu kako je rekao pretsednik, biti 
pravično dopunjena. 

Ilija Stojanović: Ima dosta invalida iz zarobljeničkih logora. Naši 
ratni zarobljenici često su eksploatisani i u toku vrlo napornih radova 
dobijali su teške frakture i vratili se sa otsečenim rukama i nogama. 
Mislim da bi bilo pravo da bi se u ovome članu kod invalida obuhvatili 
i invalidi -- ratni zarobljenici, kao i porodice i siročad umrlih u ropstvu 
i pol i ličkim logorima. 

Dr Maks Šruulerl: Ja se ne bih ograničio samo na ratne zaroblje- 
nike nego bih ovu odredbu protegao na sve žrtve fašističkog terora. 
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Pretsednik: 1 ja se slažem. Prima li se ovaj član 16 s tim da se 
doda ». . . i žrtve i porodice žrtava fašističkog terora«? (Glasovi: 
Prima se). 

Prelazimo na član 17. (Čita): 

Ćlan 17 
Ko će uživati prvenstvo u smislu prednjeg člana odrediće se ured- 

bom Savezne vlade na. predlog Ministra narodne odbrane. 

Prvenstvo po ovome uživaće borci iz 1941 godine. 
Prima li se član 17? (Prima). Idemo dalje. (Čita): 

Član 18 
Od zemljišta konfiskovanih od lica nemačke narodnosti u Bačkoj, 

Banatu, Baranji i Sremu izdvojiće se do 500.000 katastarskih jutara za 
naseljavanje boraca Jugos'.ovenske armije koji se prijave i obavežu da 
će se na zemlju naselitvi istu sa svojom porodicom obrađivati. 

Dr Dragoljub Jovanović: Ja bih molio za objašnjenje o zemljišnom 
fondu, koliko će se zemlje dobiti sprovodenjem agrarne reforme. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čubriiović: Koliki će ceo fond biti 
to uopšte još ne znamo. Ne znamo zbog pitanja zemlje koju uzimamo 
od ljudi kojima poljoprivreda nije bila glavno zanimanje. To je teško 
utvrditi. Zemljište koje dodc pod udar agrarne reforme biće pretežno 
podeljeno mesnim agrarnim interesentima dotične federalne jedinice, a 
od1 fonda od oko mihon jutara, 150.000 jutara biće, državna zemlja, 
500.000 jutara ide u fond za kolonizaciju, a ostalo opet biće podeljeno 
mesnim agrarnim interesentima. Ima oko milion i po jutara za raspo- 
dclu. U nemačka sela mi ćemo dovesti koloniste, dati im kuće, alat i 
ostalo. Ovih 500.000 jutara su nemačka imanja tako d'a nećemo morati 
ništa ulagati za podizanje sela. 

Ministar kolonizacije Sreten Vukosavljević: Ja izražavam bojazan 
da bi moglo biti kolizije između člana 16 i člana 18. 

Miloš Minić: Ja lično mislim da nema nikakvo kolizije, jer se ovde 
misli samo na borce. 

Pretsednik: Za njih će važili ono prvenstvo u svome kraju, prven- 
stvo u svojoj federalnoj jedinici, a sela koja su držali nekada Nemc'1 

naselićo borci, kao zdravi nacionalni i .politički elemenat. 
Usvaja li se član 18? (Usvaja). Prelazimo na član 19. (C i t a): 

Član 19 
1) Veličina zemljišta koje će se dodeljivati po prethodnom Hanu 

iznosiće od 8 do 12 kj. obradive zemlje za jednu porodicu. Izuzetno će 
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se veće površine ovog zemljišta, ali ne veco preko 30% od utvrđenog 
maksimuma, dodcljivati narodnim herojima odnosno njihovim porodi- 
cama i oficirima Jugoslovenske armije koji su po zanimanju zemljo- 
radnici, kao i mnogočlanim .porodicama. 

2) Ako se zemlja nalazi u blizini većih gradova kao badbenska i 
sa inienzivnom kulturom maksimum dodcljive površine iznosiće 4 do 
6 k. jutara. 

Ima li primedaba? 

Pero Krstajić: Molim za objašnjenje kako će se zemlja dodeljivali 
po karakteru kultura, da li se ovdje misli i na oranicu i na šume, ili' samo 
na ziratnu zemlju. 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čtibrilović: Podela zemlje agrarnim 
interesentima vršiće se, u smislu ovih od'redaba, tako da će oni dobi- 
jati, po pravilu, srazmerno oranice, voćnjake, vinograde ' si. Prema 
tome, ovde se misli na ukupnu zemlju koja se dodeljuje. 

Pretsednik: Ima li još ko da predloži ili da pita? (Nema). Prima 
li se član 19? (Prima). 

Prelazimo na član 20. (Čita): 

Član 20 

Za borce invalide oslobodilačkog rata, koji nemaju [»rodice ili 
imaju malu [»rodicu nesposobnu da obraduje zemlju na koju takav 
invalid ima pravo, obrazovaće se .posebne kolonije na naročito Izabra- 
nim zemljištima .pogodnim za različite kulture, u kojima će se organi- 
zovati škole, domovi i zanatske radionice, po potrebi sa individualnim 
stanbenim zgradama i baštama. 

Ima li primedaba? 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Čtibrilović: Mi ćemo već sada <>d 
napuštenih zemljišta i velikih [»seda za državu da rezerv'Semo zemlju 
koja troba da posluži za kulturne i socijalne ustanov*'. To činimo već 
danas zato da ne bismo doenije morali da eksproprišemo. Navešćii 
samo jedan primer. Mi na Pruskoj Gor: zemlju koja pada pod udar 
ovog zakona zadržavamo, nećemo je delit' da i); država mo^la da po- 
digne, naravno s vremenom, dečjv domove, sanatorijume i slično. 
Prem" tome, mislim, da dobro činimo. 

Pretsednik: Pošto primedaba ni predloga nema, pitam: prima li 
se član 20 kako je predložen? (Prima). 

Prelazimo na ćlan 21. (Crta): 
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Vladimir Simić: Miiristar je za to da se ostave obe one alineje, a 
smatra da sloboda kretanja treba da bude i u ranije vreme, a ne samo 
pred izl)ore. 

Pretsednik: Ja se slažem sa ministrom da je pogrešno da to ude 
u ovaj zakon. To je upravna mera. Ima zemalja u kojima nema pro- 
pisa o propusnicama. Ministar je kazao da će slo'boda kretanja biti 
garantovana merama upravne vlast:. 

Vladimir Simić: Slobodu kretanja treba gairanlovati opalim me- 
rama, a suvišno je da to ude u ovaj zakon. Ministar tako smatra, i ja 
bih primio njegov predlog. 

Dr Dragić Joksimović: M' smatramo d'a bi svako drugo resenje o 
slobodi kretanja koje ne bi polazilo od dana objave ukaza o raspisi- 
vanju izbora bilo ograničavanje slobode kretanja. Mislim da i' vi ne 
možete biti za drugo resenje, sem za punu slobodu kretanja. 

Pretsednik: Ja sam za to da se o tome ne govori u zakonu o 
izboru narodnih poslanika, a da ministar dopusti potpunu slobodu kre- 
tanja. Sta bi vam smetalo da ministar i'zda raspis kojim dopuiUa pot- 
punu slobodu kretanja po celoj državi. (Dr Dragić Joksimović: 
Mi bismo to samo pozdravili). 

Miloš Carević: Predlažem da se kaže: »Od dana raspisivanja 
izbora nemoguće je uvesti nikakve prop:se o cgraničenju sJobode kre- 
tanja birača«. 

Dr Dragić Joksimović: Predlažem da se kaže ovako: »Danom 
obnarodovanja ukaza o raspisivanju izbora prestaju važiti svi propisi 
O zabrani kretanja građana«. 

Pretsednik: Ovo je zakon o izborima. Zaštita se može odnositi na 
birače, kandidate i čuvare kutija. Propis o kretanju građana uopšte no 
'iiože doći u zakon o izborima. Mi možemo da zaštitimo samo birače. 
Pristajete li da kao sugestija Odbora ministru bude ovakva formula: 
*0d dana raspisivanja. izl)ora nemoguće je uvodHi ograničenja kretanja 
birača.« (Prima se). 

Pored toga, predlažem da se u drugom stavu Cl. 24 zakonskog 
Predloga umesto reči: »nemaju pravo da budu birani« stave reči »ne- 
•чаји iislova da budu birani«. 

Najzad, u čl. -13 treba dodati na kraju prve alineje ovu rečenicu: 
*Isto tako podnosioci zemaljskih (oblasnih) lista za Skupštinu naroda 
"logu prijaviti svoje prelslavnike i zamenike za sva'ko biračko mesto«. 
(Prima se). 

Di Minko Krizman: Mene su mnogi drugovi upozorili na protu- 
s'ovlje Između čl. (i : čl. 2-1 Prijedloga zakona o izl)oni narodnih posla- 
"i^i, koja je otslranjena stilizacijom u kojoj se kaže: »koji nemaju 
"slova   u smislu  člana  (i ovog  zakona«.  Jer,  čl.  (i određuje da  možv 
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bili izabran samo onaj koji ima aktivno biračko pravo. Ona prva slil'- 
zacija može se tumačiti tako, da kada budu liste izložene, da može 
svaki da prigovara, a kada bi im se dalo pravo da prigovaraju ; da 
nište kandidate, reakcija bi mogla to da iskoristi. Zato treba dati jednu 
tačniju stilizaciju. 

Pretsednik: U čl. 6 ne navode se ti uslovi, ali to je rečeno u Za- 
konu o biračkim spiskovima. (Dr H i n k o Krizman: Ovde se misli 
na uslove iz ovog zakona). Ja predlažem da se u stavu 2 čl. 24 kaže 
ovako: »Birači imaju pravo da u roku od 3 dana ulože prigovor protiv 
kandidature onih lica za koja smatraju da nemaju uslove u smislu 
čl. 6 ovog zakona«. Da U se ovo prima? (Prima). Onda je sve u redu. 

Saopštavam da smo primili1 na razmatranje Predlog zakona o 
udruženjima, zborovima i drugim javnim sastancima. Taj predlog će 
se otštampatj i razdelit' članovima Zakonodavnog odbora. 

Današnju sednicu zaključujem, a narednu zakazujem za sutra u 
9 časova. 

(Sednica je zaključena u  13 časova). 
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10 СЕДНИЦА 
(22 августа 1945) 

Почетак у 9,15 часова. 

Претседанао Прет:сдник Законодаиног одбора Народне скулштине 
Moma Пијаде. 

Присутни: Владимир Симић, Драгољуб Илић, Ђорђе Андрејенић- 
Кун, др Драгол.уб Joiianomih, Kpcia 'l'ii.'iniioniih, Mii.ioni Минић, Лајчо 
Јарамазоиић, лр Душаи Недсл.коииК, Милош Царевић, Сиетозар Крстић, 
Јефто Павић, др Јоже Вилфаи, Дутам Кнедер, Франце Лубеј, Макс 
Крмељ, др Ma'Kc Шнудерл, др Метод Микуж, Јосил Рус, Вујо Косоваи, 
Миан Божиченић, Нада Сре.мец, др Хиико Кризмаи, Панао Поцрнић, 
Tpniua КацлероииН, Ђуро Тил.ак, Јоза Миливојевић, Јерко Златарић, 
Дане Шкарица, Меторија Аидонои-Ченто, Петар Пирузе, Кемал Аголи, 
Епаминонд Попандонон, Перо Крстајић, I lamo Малишић, Драго.Ђуб 
Проданоиић, др Драгић ЈоксимониН; 

Министар no.bonpmtpe.ie лр Васо Чубрилоиић, Мииистар унугра- 
ШЊКХ послова Влада ЗечениК. 

Прстседник: Отнарам седиипу. Молим за извињење што записник 
прошле седниие нијс roron na ћемо га прочитати идућег пута. Слаже 
ли ie Законодавни одбор с тим? (Ciame). 

Прелази.мо на днепни рсд. 
Ha дииииом рсду даиаиш.е наше седниие je npeipec Нредлога 

закона O крииичннм делима пропи; држаие, али iioimo je na диеипи ред 
за скупштшкку седнииу после no.uie станл.еи Иредлог закома o аграр- 
ној рефор.ми и колонизацији a има неких предлога да се изирше изнеснс 
допуне и измене, налази.м да прно ie cmapn треба уаети у претрес. Ради 
се, наиме, o преллогу министра пољопривреде Слоненије да -се у злкоиу 
кажс joni неило o тумама. Друговн Вукосаил.ениК, Чубрилоиић и ja, 
као предлагачи оиос законског пројект, iiemio смо o ioj стари и сами 
разгонарали и смаграмо за потребно да и пигап.е шума треба vnem у 
једап члан. Mel;yiH.M, како je, прмзнајем, било пзиесних гешкоћа, ona 
ствар je опаил.ена за KacHHJe. Али, KaiKo се са многих страна, и ro 
C iipauo.M, пригоиорило да би требало доиеш оллуку o меким о^мокмим 
пигапита    грешана    шума,   ro  je   министа])   пол.о11рииреле   Слоиеније 
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саставио једну стилизацију за члан 26, који би тиме треба.чо ла <е 
прошнри. 

Пор^! roia, смагра.м да би треба.чо учинити још једну мзмену, и 
то у члану 8. После из.мене мишљења дошли смо до закључка да одре- 
ђени максимум трсба HCIUIO повећати из разлога што одно: између 
цркве и држаие jom ниј.е регулисан. Пошго ће се то сие регулисати 
Устапом, који ће донети УставотвоЈжа скулштнна, било би незсодно да 
се пре регулисан.а овог односа иркни одузме толико земље, јер се може 
довести у питање п.ена егзистешшја. Зато предлажем да се тај члан 8 
измени и умесго 5 хектара стаии 10 хектара у тачки 1, a у гачки 2 место 
20 хектара стави 30 хектара. Тако би члан 8 гласио   (чита): 

1) Од постојећих пооеда појединнх богомоља, манастира и верских 
установа одузеће се само иишак преко 10 хектара њихоие укупне повр- 
mune њива, башги, иинограда, воћњака, утрина и шума. 

2) Верским устаиоиама (иркма.ма, манастирима, црквенмм властима) 
већег значаја или веће историске нредности оставиће се од садашњег 
'њиховш   по.еда до 30 хектара обрадиве земље и до 30 хектара шуме. 

Члан 26 имао бм ла гласи   (чита): 
1) Под удар ексмропријаиије без накпадс долазе и шумски пооеди 

који су својина лииа или установа и правних лииа под тач. б, в, и ђ у 
чл. 3 оиог Закона. 

2) Експроарисаће се уз накиаду виша« шумског поседа зсмл.о- 
радиичких газлинсгава преко макси.му.ма, који he се оставшп нласни- 
пима ирема земал.ским закопима. 

3) НкспроприсаНс -се уз накнаду вишак тумских посела преко 
10 хектара којима землорадња није главио занимаЈ^е. (Гласови: 
To je много!). 

4) Шга he се сматраги као велики посед иод 1) одредиће се зе- 
ма.гским законом. 

To би отприлнке био предлог, који с.мо ми мредлагачи у начел\ 
прихпатнли. 

Ошарам дискусију. Има  реч друг Васо Чубриловић. 

Миннстар полопршрвде др Васо Чубриловић: Ja сам, као mio je 
лруг Пијаде рекао, сагласан у ОСМОВИ ла се изврте неке мзмене. У no- 
глелу шуна раније нисмо иогли означит гачно граниие олрелаба које 
c\io предлагали јер НИСМО знали какие су прилике у Словенији. У iiHian.v 
су случајеви са забрапима и гамо где се тума може обрађиватн у малмм 
пиланама. Ие зиам како he земаљскс владе решавати појелине случа- 
jene кол пркава које и.мају велике туме. Ппак и.-.лазмм ла je пјн' iiiiil;c- 
иих 10 хектара sa пркватма лиш много, јер се бојим да he онда сви 
забрани бити исечени. Наводим случај да ми се један пријател. нз Бео- 
i рала, којм je имао лем забраи, вајкао, mio забран није исекао. ilociojii 
бојазан аа забрани не буду потлуно исечени ако попећамо границу, 
ако повећамо макси.му.м код приватника. 
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Лајчо Јарамазовић: Ja бмх хгео нанести го да у Србији има забрана 
no јаругама и када би се ra шу.ма исекла, искрчила, та земља не би била 
за орање. Мале шуме су везане за имања. Искустно показује да je тешко 
радити без мале помоћи од шуме. Оних 10 хекгара оранице ће се лати 
оно.ме ко обрађује земљу, али ће се шуме упропастити, јер се, на прк- 
.\,ер, у Србији то тич« и.мања која су уз забрап. Ако je у питању иелики 
шумски ко.мплекс, то не игра келику улогу, али je овде од великога 
значаја. 

Методија Андонов-Ченто: Предлажем да се земља додељује према 
броју чланова породице, јер ona служи за издржаиање саме породиие. 

Министар пољопривреде др Васо  Чубриловић:  Налазим да  би  се 
могло они.ма који се не баве земљорадњом дати 3—5 хектара. Бојим се 
да се овиме не отворе велики капиџиии за изиграваи.е закона. Према 

;оме, треба добро разграничнти иелике поседе због те бојазни да ће 
шуме бити исечене. Овде je најлеликатнија стнар шго се тиче шума у 
Словенији, јер нигде сељак нпје толико везан за шуму као у Слове- 
иији и зато би гребало да се постави граниаа за сел.а1<а, да се да онима 
којима je шума једини приход a који живе на селу, док онима ^који 
шуме дају да други секу и да од тога праве капитал, — шуме треба 
да се олузму. 

Макс Крмељ: Ja сматра.м ла греба тачно одрелиги границу и утвр- 
дити колико коме треба да се да шуме, јер би иначе могла да се учини 
иекима и непраида. 

Др Јожс Вилфан: Мсни сс чини, другови, да je било и извесних 
економских разлога за то ла се тражи nonehan.e максиму.ма. Како ми- 
нистар шума Словеније није оиде, налазим да je најбоље да се ово 
питање шума не решава заједно са питањем аграрне ];еформе, већ да 
се ro peiim у нарочитом закону o шумама. 

Претседник: Факт je ла еу баш другоии из Слоиеније гражили да 
то уђе у onaj закон. 

Др Јоже Внлфш: Спакако би требало тражит да сс олмах пре- 
дложи iiaupr закона 0 тумама како би се јот у оиом заседан.у могао 
ла peiim. Како je Закон o тумамл послелииа аграрне р«форме пажно 
je знат uri a мислн савезчи Минисхар uiy.\ia o томе. 

/lp Макс Шнудсрл: Лграрна реформа обухвата и nmaii.e тума. 
;^бог тога би се сложио с гим да се зе.маљским пладама остави да оне 
одређују колико се ima нма коме лоделнги, јер се наирт закона o шу- 
мама не може  KIKO брзо допети. 

Мннистар 1шл.опр11вреде др Васо Чубриловић: Ono je питан.е 
осганл.ено за сада no страни, јер je io замашан проблсм. Глаима je сада 
nnap ла fc (|)iiK:M|'ajv ociiomia мачсла o аграриој реформи: ima можс 
ммат принатми иоселник, a ima he бти сељакопо a ima лржавно. Ми 
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и.мамо мешаних сељачких поседа са шу.мом. И.мамо и великих поседа. 
Код Словенаца je глаино да се заштити мали чоиек. Код тих људи се 
често не може знати да ли je сељак или мањи лредузетник, јер се онп 
увек баве и неким другим послом осцм зе.мљорадње. 

Зато би IO питање требало правилно да се реши. Што се тиче 
ових других a нарочито цркиених имања, те шу.ме свакако треба да 
дојју под управу народне власти. Овде je у питању посед ситног земљо- 
радника у вези са поЈвопривредом, и то ми морамо решити. У овомс 
закону морамо угврдиги ко ужииа шуму и то мора важити за шумс 
онога који непосредно ради и живи од шуме. Цело оно питан.е има 
значаја и своди се само на Словенију и Србију. У Србији су у питању 
забраии a у Словенији шуме. li ту треба наћи комлромис. Нама нифсо 
не смета да решимо питање великих шумских поседа били они у Словс- 
нији или у ма којој нашој федералној јединиии. Овим законом треба 
ла опавимо земаљским влалама да заштнћују радпика, сељака и малог 
предузетника који од шуме жи1!е. Појанл>ује се само питаиЈе шта ће 
се   смаграти  великим   поседом  и  ту   греба  одредиги  граниие. 

Претседник: У члану 3 под a) речено je тачио шта je велики посед. 
Л\ожем() овде у члану 3 под д) место „земљишног поседа", сгавити 
„обрадиие земље", a под a) после речи „пол^олрилредна" додати 
,,и шумска". 

Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Ми смо iv ограки- 
чили земљиште у планинским крајсвима. To су већином области које 
сс с.маграју као сиромашне. И кад бис.мо овде додали да то важи и за 
шуме дали бисмо могућности да o тим поседима решава свака феде- 
рална јединица. Оне he земаљским законима решити питаи.е одмајаи.а 
шуме од осталог имања. Ме1)ути.м, питаи.е шта je то нелики посед, ми 
морамо овле да pemnvio. У предлогу се каже да h« се експроприсаш 
преко 10 ха лииима којима зсмл.орадн.а није главно занимање. Ми смо 
стајали на становишту да лииа којима земл.орад1Ј>а није главио зами- 
мање не могу имати mmie од пет хектара, a витак да се експроприше, 

Др Јоже Вилфан; јјалазим ла je ово стручпо питаи.е, али исто тако 
налазим да je било сигурно )1еких разлога mro се овакав шксимум 
предлаже. 

Милош Царевиј): Тежиште иелокуиног onoi' uman.a сс базира na 
економској п социјалној структури живота људи на које треба ову 
одредбу примеиити. МеЈЈугим, треба знати тачно мерило o томе ко се 
бави a ко се не бави зе.мл>оралн.ом, кога ћемо смацкпи земл.ораднпком 
a кога не. Узмте :ta пример малога занаглију нли iproima из унутра- 
ШЊОСТИ. Треба се пигати заипо гаквим омемогуНиги да имају и ноки 
мали посед кад omi na п.има раде, чепо су пм пмап.а и угледиа. Mn 
њпма одузи.мамо земљу 38 то што су јуче билн запаглпје или трговци. 
Ja са.м за то ла се onaj максимум пониси na 10 хектара. 
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Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Десет хектара се не 
може урачунати у обраднну земљу. Наш je предлог био од 3 до 5 
хектара. Овде С€ посганља питање са.мо величине површине зе.мљишта, 
али ту бис.мо могли напраннти компромис да они који обрађују земљу 
могу добити ол 5—10 хектара, a да препуспшо зсмаљ<:ки.\1 владама да 
оне то решавају, a не да свако може добити 5 хектара обрадиие земље 
и 5 хектара шуме. 

Павао Поцрннћ: To значи пробле.м je у TO^ie да ли се земљнште 
од 5 хектара, ако ra човек не обрађује, може екслроприсати као еко- 
номска целина баш зато што je 11|>е.мало. Mu решакамо o оиим стварима 
a нисмо довољно вични. 

Мииистар пол.опривреде др Васо Чубриловић: Ono се тиче лица 
којима није главно занимање зсмљорадња и предлаже.м ла се излвоји 
и каже одвојено за пољопривредна добра a одиојено зп нелике шум- 
ске поседе. 

Претседник: Изјављујем да je за шуме мерило од 45 хектара. Ми- 
нистар тражи да се изврши екса1ропријација великих шуискнх поседа 
који нмају површину преко  100 хектара. 

Др Јоже Вилфан: Ja сматрам да je комплекс од мреко 45 хектара 
иелики посед и преллажем да се у ГКМ крајевима за сељака повећа 
максимум. 

Министар 110л>011рнвреде др Васо Чубриловић: Ja мапротин мислим 
да he код великих поседа, реци.мо од 100 хектара, бмти случајева да ће 
се шуме исећи. Четрдссетпет хектара јесте гранииа за шуме. Ако неко 
и.ма 45 хектара шуме м joui ГОЛККО плоднс земл>е може се јавити питање 
како he се у то.м случају ствар реиппи, јер тумз вреди 10 пута внше. 
Зато бн требало nonehain макснмум само за шуме. Овде се ралн само 
o случајевима за планинске крајеве. За оне који ne обрађују сами 
миљу, граница je постављена. 

Претседник: Могли бис.мо онда овде где се говори o планинским 
крајенима до.тат да ro пажи за ту.мске поселе. Али, тамо je ствар 
досга замршена, мислим да бп гребало изабрати неколико другова 
стручних лица и људи из IMX крајсиа да o чоме peine. 

Мстодија Андонов-Ченто: Смачрам да није доиол.но да буду иза- 
брама лица само из Словеније »eh из свих федералних јединица. 

Претседпик: Код иеликих поседа постављеиа je гранииа од 45 хек- 
lapa, a овде се  гражи   100 хешара. 

Др Јоже Вилфан: Иајбол.е je да се caciami комисија која he то 
решити. 

Милош Царсвић: У ГДЧКИ 2 члапа 6 каже се да се одузима сраз- 
МСрни лео opammc a нс да се одузииа земља, како се то и.ма с.матрати. 
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Министар   пољопривреде  др  Васо  Чубрнловић:    Ми   не   одвајамо 
шуме од мешовитих поседа. Неко, ргиимо, има 20 хектара земље и 8 
хектара шуме. У такном случају ми илшмо да обезбедимо да се ne 6и 
шума и:секла. (Милош Царевић: A шта остаје онда у ових 5 
хектара?).  Остаје обрадина земља. 

Претседник: Кад се каже 3—5 хектара обрадине земље онда се 
зна шта je то. 

Најбоље би било да се онда у чл. 3 под д) каже вишак „обрадине 
;^емље" месго „зе.мл.ишног поседа", a под a) после речи „пољопривреда" 
додати речи „и шу.мска." 

Члаи 26 би према томе, имао да гласи   (чита): 
1) Под удар експропријације без накиаде долазе и шумски поседи, 

који су својина лица или устаноиа и правних .IHIUI наведених под 
тач. 6, н и ђ у чл. 3 овог Закона. 

2) Екопроприсаће се уз накнаду вишак шумског поседа земљо- 
радничких газдиистава преко максимума који ће се оставити власни- 
цима према земал.ским законима. 

3) У шумским пределима где нема зешм за обрађиван.е, лииа 
која no главном занимању нису земљорадниии, могу задржати од шум- 
ског поседа 5—10 хектара. 

4) Поссбним савезним закоио.м одредиће се како he се м комс 
додељивати и под којим he режи.мом бити земљишта под шумом, испа- 
шом, водом и слично. 

Примаге ли овакву редакцију?   (Примамо). 

Др Драгољуб Јовановић: Ja мислим да би максимум за шу-ме rpe- 
бало повећати да ие би Словении правили питање. 

Претседник: Све je  io већ решено. 

Др Драгол.уб Јовановић: Преллажем да се у чл. 8 лолају речи 
,,ако je шумски тереп". 

Претседиик; Ja сматрам да je нзјб()л>е, као mro сам предложио, 
да се у чл. 3 под a) додају речи „и шуиока" a под д) да сс место 
,,земљишно1- посела" сгави „обрадивс земље". 

Министар    пол.опривреде   др   Васо    Чубриловић:    Ми    одузимамо 
земљу од оних који je не обрађују и који не живс само од сиога рала. 
Кад то начело спровелемо, ми морамо осигурати сел>ака који од тога 
живи па било да je TO шумски поссд било пол.опривредна  повртииа. 

Др Јоже Вилфан: Мепи je cniap јасна, само je nmaii.e да ли je 45 
хекгара  ту.ме еквивалетнс) са 45 хектара остале земље. 

Претседиик: Преко 45 хектара се одузима, јер ко пма umne од 45 
хектара то je велики пооед. 

Др Јожс Внлфан; Онда je ствар jacnn. 
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Др Драгољуб Јовановић: Оила ja пре.иажем ла се у чл. 3 кажс 
„иољопринредна и шумска добра". 

Јефто Павић: У нашим крајеиима има врло мало обрадиве зем.т>е, 
a има доста крша и тума и KIKO може чесго да се рачуна и ro у иелнки 
посед, јер he имаги прско 45 хектара. 

Претседник: On може имати и 200 хектара a да опет не буде ие- 
лики пос^едник. Осигурани су сви људи земљорадници, јер се одређује 
максимум a за шуме <:е каже да he се експпоприсати иишак преко ма,<- 
симуиа који he се решити зе.ма.ч.ским законпма. Ja мисј1и>( да je гиме 
trnap разјашп.ена. 

Методија Андонов-Ченто: Ja лично мис.шм да греба створити мо- 
rvhnocin да земљу раде м они који.ма земљорадња није глакно занн- 
мање, и они треба ла имају nemio земље, јер ко и.ма 47 хекгара сматра 
се као иеликопооедник и онда му сс земља одузима. 

Претседник: Одређујем кр.пак одмор да бис.мо се докжори m. 

(После од.мора) 

Претседник: Иастанл.амо рад. 
После узајамиог догоиарап.а и измеие .мишл.ен.а, споразумсли смо 

ге да се у предлогу мкона којн je Олбор »eh претресао, у виду амапд- 
мама, предложе следе11е измене и допупе.  (Чита): 

Члану 3, прва алинеја, под a) посл« речи „пољопривредна" додати 
„и шу.ккка"; под е) место речи „земл.тмног иоседа" ciamrni „обра- 
дине зе.мље". 

Члан 8 уместо раније прихваћеног текста ла гласи: 
1) Од постојећих поседа iioj'.-jitiiMX богомоља, манастира и иерскпх 

установа одузе11е се само вишак преко 10 хсктара њихове укупне повр- 
iimiie њива, башти, нинограда, воћњака, утрина и шума. 

2) Верским устанонама (пркиама, мапастрима, црквеним нлаиима) 
neher змачаја мли веће нсториске вредности оставиће се од садашњег 
њиховог посеаа ло 30 хектара обраднве земл>е и до 30 хектара шуме. 

Члан 26 no ноној формуланмји  греба ла гласн: 
1) 11од удар експропрнјације без накнаде ДОЛазе И шумски ПОССДИ, 

који   су   својина    лииа   или    установа   И   праиних   липа    иаиелемих   ПОД 
гач, б, в и ђ, у чл. 3 овог Закона. 

2) llKcnpoiipn.ahc се уз накиалу иишак шумсхог поседа земљо- 
радничких газдинстава преко максимума који he се оставити нласнн- 
пима према зе.мал.скпм законима. 

3) У шумским прелелнма, ГДС исма земл.е за обрађнвање, uma 
Koja по глаином занимању ни > земљорадницн, могу задржати од uiyM- 
ских поседа 5 до 10 хектара. 

4) Посебним (жнириим саиелним закоиом одрелиће се како he се 
И коме долел.инаш н под којим he режимом бти земл.тта пол IIIVMOM, 

нспашом, нодом и слично. 
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Има ли примедаба на ову нову формулацију предложених измена 
и допуна? (Не.ма). Прнма ли се?( Прима). И.ма ди ко против? 
(Нема). 

Kao iino смо закључили, оне из.мене и допуне ja hy, као известилац 
0 Преллогу закона o аграрној реформи и колонизаиији, предложити у 
виду аманд.мана у шецијалној дебати у пленуму.   (Прима се). 

Прелазимо на другу тачку днсвног реда, на претрес Предлога за- 
кона o крииичним дели.ма протин држапе. 

Пре no mro Министар унутрашњих послопа. друг Зечевић д;\ 
усмено o6jaujH.eibe, дозволиге ми да кажем неколико речи o истори- 
јату ouor закоиског предлога. Овај je закон пројектован пре више 
месеци и био je једанпут стављезн на дневни ред Законодавног одбора, 
јула месеца, али je поиучен да ra Влада поново .просгудира. Ja бих 
молио све чланове Законодавног одбора да на овај пројекат не гледају 
као на неки изоловани закон, јер он није одвојен од других закоиа и 
мера које смо донелн или које прилремамо. Ja сам већ рекао кад се 
радило o Пројекгу закопа o давању амиестије и иомилоиања, који je 
усвојен од Претседништва АВНОЈ-а, да je то један закон у низу закона 
који сви заједно имају тежњу да наше правосуђе пребаие из ратног у 
мирнолопско стањ«, тј. да се створе редовне, нормалне прилике у нашем 
правосуђу, да оно што je par учинио отклонимо и да правосуђу дам« 
један нормалан вид. Ha седнпцама Претселниипиа АВНОЈ-а ми смо 
лонели и Закон o врстама казни, потом Закон o конфискаиији и извр- 
шеи.у конфискације, и сад, у низу тих закона, ipe6a да донесемо и 
овај закон који.м се наше правосуђе постепеио уређује. Ja сам раније 
говорио да ђемо донети и Закон o уређењу иојпих судова и да he се 
тим зако.ном много што ima пренети са војних na цивилне судове, загим 
да ћемо донети и Закон o уређењу сулова. Према томе, кад се јелаи 
закон ироцењује у читавом јелиом систе.му и кад погледамо na ме1;у- 
собну везу свих тих закона, кад ro посматрамо као једну иелину, онда 
тек можемо правилно да оценимо посебно сваки од тих закона. Међх1 

све те законе спада и овај преллог закона o комс расправљамо. У своме 
говору од 3 јула о. г. смоменуо сам да IICMO лонет Закон o амиестијп 
и отада je no њему дата широка амнестија и помиловање. Ja псмам по- 
латака, али из шиеипаја ..'Гаијуга" види сс да je зампа iaj лакон обу- 
хватно велики број људи, који иде на 40.000, јер се ту није раднло 
само o л.удима који су ухапшеии neio м o онима који су ухиаћемп у 
борби, који су заробл.ени тако да je стнарно пуипено na слободу неко- 
лико десетипа хиљада л.ули. To je обећап.е, лакле, олржапо. To je још 
једап доказ колпко je важна ствар ла cran.e у земл.п буле mio брже 
сређено. 

Неки желе да прикажу овај закопски предлог као onaj фамознп 
предратни Закоп o заштити државе. Ja мислим ла пема mimia noipe- 
шније ол тога иего кал сс наседа таквим подвалама. Onaj предлог за- 
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кона нема никакне иезе cs Законо.м o заштиги државе. To je био једаи 
специјални закон којим je искључена једна читава класа из грађанских 
права. Он je био уперен не само протииу пролетаријата него и противу 
читаве наиије. Робијаши нису били само комунисти и други напреднп 
елементи, него су били и Македонци и Шнптари и Хрватн, који су се 
борили за национална права који су били нациоиални борци a ci;e под 
окриљем тога Закона o зашгити државе. Са таквим једнил! законом овај 
наш пројекат нема уопште никакве везе. Овај закон треба да се смагрп 
као привре.мена замена једне главе општег кривичног закош-жа, који 
MU join нисмо донели. To ћемо касније учинити, јер израда једног новог 
кривичног законика захтева дуже времс. Ви знате да сваки крнвични 
закон има да чува у првом реду интересе државе. Можемо ли ми осга- 
вити то да ово питање решимо кривичним закоииком? Чак ако бисмо 
се и надалн да бисмо могли снршити кривични законик за 6 месеци, 
ии то не можемо учинити, ми не можемо одлагати доношење прописа 
o заштиги тако важних иитерезд. A ево због чега. 

Кад смо доиели Закои o врсгама казни, престало je да постоји 
много од OHoia mro je раније важило. Кад смо донели Закон o уређењу 
војних судова, војни судови су миого својих дотадашњих надлежности 
пренели на цивилне судове. Кад доносимо Закон o судовима ми прено- 
симо на њих разне друге дужности тако да морају расправљати n оно 
ствари које нису досада радили. Међутим, ми ћемо имати, ми ћемо о:е- 
тити у нашем законолавству једну велику празнину ако не донесемо 
ове прописе, јер ћемо ттти и народне и војне судове, a нећемо иматн 
npomice. Ma колико био прелазаи један режим или једно стаље, оно 
поетојп, оно je у лапом времену стварност и као такво има право да 
се заштићује од оних који насилно, тсрором итд. xohe 10 стање да 
pvme. Иначе би, каже.м, остала једна рупа, празнина и naum војни и 
грађански судови не би имали законскс пролисе на основу којих he се 
ратни злочиици, излајиие и други који су криви, казнит. Ми такву 
празнину ne можемо допустити. Чуо сам у приватном разговору да се 
каже нека л.ули селе неколико месеци у затвору док се не донесе 
закои. Али mije могућно да неко седи у затвору и да чека no неколико 
мссеии лок му ne буде cyl)eno. Према шме, ми смо морали да подне- 
семо Скупипини ouaj предлог закона иа озакоњење. 

AKO onaj закоп схватимо искључиво као јелиу главу кривичног 
законика, ми ћемо онда предложити да се испред првога члана метне 
iioii члам који би био први члам n који би ошрнлике гласио: да ће до 
ломошења кривичног ааконика ле.мокраитса фелератвна држава обе- 
Збеднти праио нарола и ла he се дотле кажњавати n« овом закону. Тако 
се може обележши место и i<apai<iep овога закона. Саме одредбе н.егоне 
показују јасно ла on иема карактер изиаирелног закона a нема те 
лржаие која себе ne брани од крпвпчпих лела која су овде обухваћепа. 
Могу да ва-С уверпм да je ouaj закоп мпого блажи од crapor закона и 
пико nelie моНи pehu ла on садржп теже олредбе. Сасвим je прпродно 
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да он хоће ла брани данашњу држапу од покушаја насилног обарања 
постојећег норетка, да ли треба да кажњаиамо покушај издајства отаџ- 
бине и угрожаиање војне снаге итд. Он исто гако мора да кажњаиа 
ратне ЗЛОЧКНце и све оне који су радили као гшкретачи, помагачи на 
изиршанању масонних убистана, хапшења, мучења итд. Он хоће да 
казни све оне нојне и цинилне формаиије које су састављене у циљу 
помагања непријатеља итд., хоће да казни cue оружане побунс и разна 
фашистичка удружења која су потстрекавана од стране страних држана 
на рат против нове Југославије, хоће да казни тероризам, насиља и 
шпијунажу. To je све природно, држаиа мора у име закона да брани 
у, себе и НјСн поредак. Било je гакође приговора од стране стручних 
људи, правника, да није добра систематизаиија и гледали су да из 
овога члапа 2 издвоје неке ствари и ставе под § 1 као нелеиздају a 
да остало оставе као издају. М^еђугим, из тих елабората види се да je 
то једно чисто теоретхжо-формалистичко гледиште и зато су и Министар 
унуграшњих дела и Влада остали при оваквом пројекту. Неке мале 
из.мене и допуне, предложене од правних сгручњака, прихваћене су jom 
у тоху дискусије. Ja их и.мам свс забележене. Министар унутрашњих 
послова he их свакако примити кад будемо расправл>али o појелиним 
члановима. 

После оних објашн.ења, мпслим да иогу казати да je примедба 
Милана Грола и начин како je onaj закон приказан у сграној тгампм, 
тојест, да je уиереи не само против криваиа него и против политичких 
противника, да je таква примедба без сваке основе и оиравдпи.а. Нај- 
иеобјекгивније je и најпристрасиије кмзати да овај закон има такву 
тенденцију ла xohe да ударл протнву полнгичких противника онпх група 
које га доносе. Ja вас пита.м да ли ћемо назинат обичиим политичким 
прогипником онога који хоће насилно да обори Владу игд., OMOIa ко ne 
жели то да постигне путем парламента, itero, као UITO рекох, путем 
насиља и lepopa. Да ли ћемо сматрати издајником човека који црши 
шпијунажу и краде докумеита и врши разне лругс злочине или je ro 
само ПОЛИТИЧКИ противннк. Je ли политчки протвиик onaj којм opra- 
пизује разне војне формаиије, које служе HeiipMJaie;i,y и окупатору и 
врбује у Југославији чланове за такве организаиије? Xolie ли оиаквим 
прописи.ма бити iiorolpemi полшички протииниии? llehe. Мени се чими 
да би се могло |>ehii: ко je у начелу npoinn onoia закопа, raj 1ражи 
право ва ссбс да може вршити свс ово mio сс овде каже да je прогнвно 
интересима народа м лржаве. Само ако неко тр^жи ла се заштите ратни 
ВЛОЧННЦИ и оии који служе окупагору, који шмстрекавају cipane 
државе на par проишу пшје лржапе in.i., само iaj може казати (a je 
у начелу против опаквог закона.  (Та;<о je!        Лплауз)- 

Ja ми.лим да j« ово доиољно ва увод у начелну зискусију. Дајем 
реч Миннару унутратн.их послова лругу Влади Зечевићу. 
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Министар унутрашњих послова Влада Зечевнћ: Другови и господо 
иаролни посланици, ja желим да оном при.чиком да.м само изиесно кратко 
објашњење, јер сноме образложењу које сам уз законски предлог до- 
ставио Народној скулштини, не.мам ништа начелно да додам. (Видети 
Tpehe заседање АВНОЈ-а и Прииремене народне скупштине, стенограф- 
ске белешке, crp. 640, издаи.е Презндијума Народне скупштине ФНРЈ, 
1947 год.). 

Уостало.м, ja не бнх imao neuno особито да дода.м ни o onoj уиод- 
ној речи друга Mome Пијаде, осим то да су измеие и допуне, које je 
у onaj предлог унела законодапнл комисија Претседнииггна Министар- 
cKoi- савета, резултат намнадног разматрања појединих одредаба пре- 
лложеног закона na оснону примедаба које су упућене са разних страна. 
Сие корисне и оправдане примелбе, које су дотле и из кругоиа Народне 
скупштмне и из редоиа сгручн.ака, мм с.мо после дискусије усиојили и 
предлажем да их прихвати и Законодавнн одбор. Њих he у дискусијп 
у поједнностима изнеги Претседник Закоподапно!- одбора друг Моша 
I Јмјаде. 

Ha крају, ja изјаиллјем да остајем при Предлогу закона o кри- 
иичним дели.ма протин држаие који сам у иа»е Владе поднео Народној 
скупштини. Остајем при том пројекту, јер сматрам да je потребно, чак 
и пужно, да се овај закои доиесе и да се тако попуни празнина која 
постоји у натем, join меизгра1;ено.\1, ноном закополанстиу у погледу 
кажњавања кривичних дела уперених мротии иигалних интереса народа 
и његоне, тешком борбом и крпл.у створене народне, демократске феде- 
paiHiiHe држаие. 

Jom једном молим Законодавни одбор да усвоји прелложени закон 
са овим накнални.м изменама и лопунамг. 

Претссдник: Jom једна мапомена. Нј^длог закона који je оитампам, 
iiajianuo и подел.ен, изра^еч je у Ko\mieiy минисгара. Ko жели реч у 
начелној дебати? 

Л|) Јоже Вилфан: Значај овога закона јасно je обележен. Уавари, 
on je допуна главе IX ciapor југослоиенског крииичиог законика. 
Остаје нам, no мом схшпап.у, да распрапимо само јелно imian.e; зашто 
je потребно да хитно доносимо onaj закон и да обрађујемо материју 
Koja припада кривичмо.м закомику. Какно je craiiie данас? 

Ilo оллуии ЛИ11().1-а čim iipivmnu који <у npoimiim наролмим теко- 
нимама  u  закоиима  које je  ЛИПОЈ   лопео укинуш   су.  Из  осталог 
законодавства старе Југослаиије пажило je лосала и сала важи ca»io 
"IKI mro cv \■ конкретимм случајеми.ма мримеи.ипалн народни одбори и 
"аролии судови, TO jeci, mio je народиа ii.:aci прммеп.ииала нор.ме које 
Hitcv у сулротности са текоиина.ма Наролноослободилачке борбе нашмх 
Иарода. Ми принципијелно CIOJMMO na сгапоиипму ла сами no себи за- 
Кони етаре Југославије не важе. Сшарно je io ла cv оргапи народне 
Класти лонекле, у изпесппм копкрешпм случајеипма, примеп.ппалп ciape 
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правне прописе и решапали no њима нека питања живота п праксе. To 
je свакако био понод неједнообразности поступања и решаиања, али 
ми смо ипак у врховни.и судовима вршкли довољну коректуру таквнх 
ствари. Ta je коректруа била довољш за прелазно доба, управо JOK je 
рат трајао. Међутим, ми сада стварно иастојимо да што брже попунимо 
и изградимо нпше ново законодавство. Ово овде јесте материја кривич- 
нога лрава и због неједнообразности, коју сам поменуо, хитно je хл 
донесемо закон којн н€ђе бити изузетан закон него почетак изградње 
општег кривичног законика нове Југославије. Друг претседник Пијале 
рекао je да je тај нови закон блажн но што су билп стари закони у 
Југославкји. 

LLlro се тиче самога садржаја треба видети у чему еу те разлике 
између овога предлога и старог југословенског закона. Ja видим лнс 
разлике. Прво, овај предлог закона je тсковина наше Народноослобо- 
дилачке 6oj>6e. Мислим да не треба погрошити ни једну реч за одбрану 
предвиђених норми којнма се кажњаоа насилно рушеи.е ових народних 
тековина итд. Друга ствар je у томе, n ja мислнм да се ту највише осе- 
hajy погођени они који воде политику, uno onaj закопски предлог има 
одредбе које се односе на ратне злочинпе. Он у том поглелу иде у 
корак са међународним развојем схватања кривичног законодавства. 
Многа законодавства нису досада познавала инстигуцију рагног зло- 
чинца. IlO'CJie конференције у Москви, ro гледиште, lojeci, инсгшуиију 
ратног злочннца, прихвагио je ueo демокрагски свег. Ми с.мо ту савре- 
мену правну институцију унели у наше законодавство. Тако je овим 
предлогом закона стварио ударен темељ будућег нашег општег кривич- 
ног законика који he се изградити на приншшима савременог и налрел- 
ног кривичног праиа. 3aio je потребио да се овај закон mro пре доне.-е. 

Претседник: Има реч друг др Шиудсрл. 
Др Макс Шиудерл: Ja мислим да je овај закон и хптан и нужан. 

Ми смо у Словеннји израдили један иројекат оваквог зпкона који бм 
важио само за Словенију, али, како се пало на становиште да се гакав 
ЗНКОН не може донстп LMMO за јел.иу земл.у, мм raj закои шг.мо ип 
донели. И TO je било правилно. 

У нашој новој држави греба и мира да се tna ima се кажн.аиа м 
како се кажм.ава. Ми смо радили на герену и видели смо да се приме- 
њују разие казне у мпогим сличним случајевмма. Јасно je ла с« све 
io морало iicupiiiio iianecin н заго мислим ла нема лоброиамернси a чонека 
који би могао казаги ла су овде уие.еие такве формулаиије прописа 
да би сс onaj закон могао сматрати сличним старом закону и з.1огласном 
Закону o заштити државе. Дефиниције које еу дате у члану 5 добре су. 
Смаграм да je закон заиста погребаи. Једини приговор овом закону 
може ч;е учинити на гехничку обраду, јер има доста .мрогивуречио^т. 
али добром вол.ом one се могу отклонити. 
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Претседник: Има реч друг Царевић. 

Милош Царевић: Придружујем се погпуно овоме што je друг Моша 
казао у погледу онога закона и сматрам да o томе да ли je он хитан 
пли не, не може бити речи. Ми смо TOKOM борбе, ослан.ајући се на за- 
коне АВНОЈ-а, који je пршшсао да свн стари закони који су противни 
твковинама Народноослободилачке борбе не важе, упућнвали и данас 
улућујемо, и нашу народну власт и народне судове, да уствари салш 
нађу inra je правац тековина Народноослободилачке борбе и да суле 
и пресуђују no правди и правичности без писаних закона. To je било 
тешко. Дешавале су се неједнакости и у погледу тумачења шта су то 
тековине Народноослободилачке борбе, и иарочито у томе колкко cv 
оне угрожене. Међутим, више се тим путем не жели и неће да иде. Ja 
мнслим да je окгновни цил. овсга закона ла се заштити све оно uno се 
сматра тековинама Народноослободилачке борбе, жели се да one булу 
заштићене од насиља, терора итд. 

Ми морамо у нашем новом праииом поретку завесги писане законе 
п морамо се nno npe ослободити онога што с.мо досзда стављалн као 
главнн задатак нашим народним власгима и судовима: да суде no правди 
u правичности. Писани закони, као што je изнето, олакшавају посао у 
погледу инкрииинације дела као и у погледу правилног одмерзваи.а 
величине и врсте казни. Све се то опредгљује овим законом. 

Овака држава, ма какав њен поредак био, има права да заштити 
гвоје тековине n СВОЈ правни порелак. Демократије, које су бнле у 
борби против фашизма, то <:е мора већ једном увидети, морају уврстити 
у злочине све оно што нде противу њиховог поретка и uno мх угро- 
жава. И ми морамо без икакве милост н болећнвости да мступнмо 
мротив сваког онога ко жели да угрози и униипн тековипе наших на- 
рода. Морамо да их спрсчавамо у томе и да их за то казнимо. 

Ja поздрављам две ствари у иредлогу закона: прво, mio он опре- 
дељује тг.чно штл се ine сматра протнвно тековинама Народноослобо- 
дилачке борбе и као гакво кажњава, и, друго, што on није онако свиреп 
n тежак, као mio га x()lie неки да претставе. У м.ему су максммиранс 
границе појединих врсти казни које cv много блаже него nno су биле 
каане у бившој Југославији. 

У начелу hy гласати sa onaj законски пројекат, јер сматрам sa je 
питребан. 

Претседник: IIM.I реч nam потпрегседник друг Симић. 

Владимир CiiMiili: Налазии ла je образложење које нам je дао друг 
IIpeive.'imiK у.меспо. Ja лично признајем да сам onaj закоп ценио упоре- 
bvjvhn ia ca ciapiiM 3;IKOHOM O заипити држаие из 1921 n 1929 године. 

Ирло 6n тешко било човеку ла за овакав вакон гласа у начелу кад 
ne бп имао дубл.е nonianan.e разлога n cnera опога што се pannje дета- 
иало. Карактерисшчпо je када се радп o ciapoM ;ta:<onv .ia њсгов  гекст 
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од 1921 године раз.шкује се ол текста из 1929 године у свега седам 
речи, које су биле блаже. Онда cv нгши демокраги били тужни и ipa- 
дили neuno што иису моглн ла схнате кад je комисија чребало 1929 
голине да саобрази закон ноном сгању после удара од 6 јануара. Ту се 
онда показала друга чињеница. Оии cv исекли грану на којој су седели 
н пали cv у исту ситуаиију. Тада je био само један политички лрбтивник 
a то je крајња реакција. Из тога времена видећеио да ј€ историја била 
плодна и да се своди све иа оно што je претстављало глаиу IX старог 
југослоиенског крииичног закона у ком cv даиане пранне санкаије онш^е 
mio je претстављало напад на држаиу као иелмну и на политички и 
друштвени поредак који je установљен у roj држаии. 

Са неликим олакшањем и задовбљством ja консгатујем и подилачим 
речи друга Пијаде, који je рекао да je то један део крииичног зако- 
ипка који he се донети a што he се иидеги из члаиа 1. To значи да je 
то онај део који je уистину у оиакном времену најпогребиији. Ми не 
кажемо да би било зло кад бисмо донели и цео крмиични законик. Но, 
то je технички иемогућно. Зато што се онакна материја ne може на 
брзину да доведе до изиешога снстематског реда, да не буде онога 
што je Вилфан изложио. Само у једном израинагом, устаљеном нииоу 
наиионалног и држанног живота може чоиек да се ооећа као сигуран 
грађанин и ту he\io ми моНи изнаћи ono што je iijiano и праиично или 
бар слично томе. Закон o а.мнестији и помиловању унео je много ста- 
билности у ниво живота и ja сам уиерен да he закон који се преллаже 
постићи оно што му je iiir'h, a то je да се инкри.минаиије уједначе и да 
сиако no заслуженој .ме])!! буле каж11>ен. Саме мере у оио.ме закону го- 
i;ope да су испод оних у закону са којим се покушаиа правити упоре- 
ђење; оне cv далеко блаже. Ујрожапан.е државе, iepop н насиље, сила, 
кривично-правна вол.а која je заснована на силп и терору мора да буду 
кажњена. Такву силу нико у јслио.м лруштву и лржаии ne може трпегп. 
И нема пиједне државе у којој се редочпим закопима, a ово je реловач 
закон, ne кажњавају такве ралп.е. Стога разлога са задоиољством утвр- 
ђујем и констатујем да je овај закоп усшари само јелна глава крпвич- 
ног закопика којп he се допеги и зато пема разлога упоређнвати га са 
законом који je оставио na сие nac гако рђаве успомеие и на коме се 
заснива пела кагасгрофа битие Југос.тавије.  (Гласови:   Тако je!). 

Претседник: И.ма реч Драгић Јоксимовић. 

,'lp Драгић JoKciiMOBiih: 1 lanm cv разлози кратки. Кад се пама каже 
да je то само једна важна глава кривпчпог закоиика ми се опла питамо 
заппо се ne измеми ia глаиа ciapor кривичног закопикп nero се ДОНОСИ 
јелап нов закон. Ham крппични законик важп као јелап од пајпапредпи- 
јих закопика у Европи. Ми онда ne можемо да иилимо разлог зашто да 
се не промепи посебпа глава кривичиог закопика која o IOMC говори 
nero да се лопоси нон, посебап закоп, Господин Ирсмселпик Пијаде каже 
ла би требало nemio дуже времена док би се олрелбе крпвнчног зако- 
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друштвених снага. Он мора бити сшК>ол слободе, државне независноот.и, 
материјалног и политичког напретка грађана. 

Ти.м приниипима прожета je иијела наша Народноослободилачка 
борба и они су оживотвореки у одлука^ма АВНОЈ-а донетим иа Другом 
засједању у Јајцу. 

Законски предлог, који се налази прец нама, довољно обезбјеђује 
да ће наш нови Устав коначно озакоиити, коначно учврстити у закон- 
ској фарми св€ оне т^жње и тековине дуте ослободилачке борбе наших 
народа. Твмел>;ни приншш на коме почива иаша нова држава јесте 6pai- 
ство н јединство наших народа. Ha том пришшпу темељи се и приниип 
федерације. Ти притшпи обезбеђују се како no организацији Уставо- 
теорне скупштине, тако и no иачину избора народних посланижа у 
Окушштину. По начину избора: слободни, општи, непосрдени избори 
пугем тајног гласањз; a no организацнји: диодомни систем у шилу 
Савезне скушшт^не и Скупштине .народа, ппх) олговара нашем национал- 
ном саставу и начелу федерације. 

Неко од другова народних посланика указао je и на Видоидански 
устав. 

Ми знамо да су народни посла.нтш 1921 године прво положили 
доклетву на верпост краљу, na твк онда одлучивали o уставу. Зато je 
Видовданоки устав октроисани устав, a Уставшворна 'окупштина од 
1921 годише im-je била суверена скупштнна. 

У ово.м предлогу не ПОСТОЈИ ништа што може окрп>ити прави на-: 
ролии суверекитет. Према начелима овог предлога, у првом реду обе- 
збјеђује се народки суверенитет, јер ће се народ појавиии «ао цјелина 
која заповиједа, a ие цјелина која слуша. 

Ja поздравл.ам овај законски предлог, из кога ће усљедити наше 
уставотворно тијело које he на приншшима грвђанских слобода заиста 
донијети устав својој земљи, такав устав за који je пролинеио Nrope 
Ирви и за којн je вођена Bjeicoiuta борба. 

(У 18,30 часона Потпретсодпик Владе ДФЈ Милап Грол усгајс са 
свога места, na излазпнм вратима слуша следећег говорника, a затим 
излази.) 

Владимир СимиН: O питан.у које je локренуо г. Грол ja сам првн 
Пут обаиештеп, a грађаипп Продановић ме o томе није обавестио. Ту се 
ради o једном питап.у које се можс карактерисати као теоретско- 
Доктринарно, a може да се -карактерише и na други начин. За мене 
■ iinno, прво, има извесних историских вбшвња која се врше хтели то 
људи или не, хтеле скупштиие или не. Ако се у живљепу једиог парода 
Догоди да се o таквим историским збиван.мма у довољној мери, пра- 
"илно и тачно ne води рачуна, онла се обичпо дешава то да сс у даљем 
pii3Bojy та грешка, или песхватаи.е, или певођење рачуна o историским 
Вбивањима свети. He желнм ла улазим у лискусију o бивпЈОЈ Југосла- 
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вији, да бих илустровао ово што кажем, јер лалазим да je то сви.ма 
јасно, али кад се ради o томе суверенитету Уставотворне скупштине у 
ихториском развоју наших иарода, налазим да je учињен велики про- 
грес и да ће Уставотворна скулштина, пред којом стојимо, — да лн 
стапроцентно или не то je свеједно, — у сваком случају битн далеко 
суверенија него раније. 

Што се тиче nuTaiba одлука које Уставотворна скупштина треба да 
донесе o закључиима које je раније донео АВНОЈ и који претстанљају 
базу народне борбе п народне тежње за будућност, не видим да je у 
овом тексту речено да се те одлуке имају просто да региструју. Напро- 
тив, речено je да he Уставотворна скупштина донети устав «ове Југо- 
славије, законе који стоје у вези са устапом и одлуке o свима актима 
icoje je донео АВНОЈ. Чипи ми се, кад се каже одлука, ja унапред зиам 
да he бити повол>на, a може бити и редиговања, може да буде извесних 
малих или већнх ограничења у тој одлуии. Дакле, тендениија састап- 
љача овога предлога бнла je да се те одлуке донесу, али се ннкако не 
може закључитн да he се тс одлуке донети као једно обично одобрп- 
вање путем акламаиије без дискусије. To зависи од расположења Ску^- 
штиие, које ми данас не можемо да нагађамо, ма да o томе имамо своје 
уверењс, које може свако за себе да задржи. Чини ми се да оваква једпа 
одредба проистиче и из нзвесних обавеза наше Владе које ногу бити и 
међународног карактера. Ja то не там, али слутим и ча« верујем кад 
o томе размишљам, да ту има извесних обавеза и претпостављам да та 
формулација, која je овде дата, може бити критикована са чисто теори- 
ског и доктриларног гледишта, али да оно страховаи.с, које je ивражено 
овде, да би суверсност те саме будуће скупштине трпела у већој илм 
мањој мери од овакве стнлнзапије, нарочито члана 1, ja мислим ia je 
та бојазан иеоправдаиа. 

Сматрам да би, може бити, било правнлније да смо ми прво претре- 
сали Преллог закона o изборима народних посланика, a ово из простог 

. разлога што се у извесиим одредбама овога закона помии.у нске одредбс 
закона који нам je непознат, тако да говорећи у појединостима o п.ему 
тешко можемо да вндимо значење, na прн.мер, окружне листе. Мислим 
да би ред pemanan.a o овим политичким закопи.ма био повол.нији за nai-' 
да смо се иретходпо упознали са Предлого.м закоиа o нзбору иародиих 
посланика за Усгавотворну скупштину. 

Милош Ратовић: CvBepL'iioci иато Усгамогипрне скуттине није 
шсолутна. Она je полређена сувереиости народа: народ je суверои. 
Уставотворна скуттипа може бити са.мо opran суверсног народа. Према 
томе, ова Уставогворна скупииииа обвезаш je приликом решавиИ 
будућих питања оним im o je наш народ сунерено изразио. Уставотвориа 
скупштина може само да офор.ми и да озакони оно што je наш нароД 
сувереио решавао. J ep, могло би се ДОГОДИТИ, кал бисмо ми признали 
ту апсолутну сувереност Уставотворне скумиппие, да ona доиесе ОДЛуК* 
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које не би биле сагла.сне са вољом и жељом нашнх народа, као што je 
то био случај у прошлости. 

У току Народноослободилачке борбе 'народ je основна питања, она 
интања која тангирају његов живот, решио и ja сам уверел да та гш- 
гања не може ни једна Уставотворна скупштина довести у питање, ако 
ne би желела да дође у сукоб са народом. Народ у овој борби није 
нодио рачуна o ономе шта су некад политичке групације хтеле и радиле. 
Он je ишао својим путем, a ми видимо да су раније политичке група- 
ције, изузев Комуннстнчке партије и Сељачке народне странке, све 
издале. Народ je сам собом решавао и решио та питања, решио je: 
братство и јединство на бази федералних јединица и равнопрашчости. 
Нема устанотворне скупштине која ово може да доведе у питање a да 
њена сувереност нпак не буде окрњена, јер би та скупштина, која би 
хтела да мења ово, изневерила народ који je изабрао. Према томе, ja 
сматрам да овај предлог довољно обезбеђује сувереност Уставотворне 
скупштине, уколико та Уставотпорна скупштина буде веран израз на- 
родног суверенитета. 

Претседник: Има реч друг др Леон Гершковић, попереник Министра 
за Конституаиту, који ће објаснити шта би значила формула коју je 
г. Грол заступао на седници Министарског савета. 

Повереник Министра за Конституанту др Леон Гертковић: Била je 
рнјеч o форми која би мнјењала законски приједлог no овој формули: 
Уставотворна скупттипа he доннјетн декларацију o федеративном уре- 
|)еи.у na основу жнвотпих интереса иарода, )Бегоне борбе и његових 
одлука. Тако огприлике. Према томе, у тој формули нигдје не 6и било 
ријечи o два лома, a ипак je задржаио да се избори врше на тај начин 
да буду бнрани претставпиин народа no федералшш јединииама n прет- 
ставници парода у читавом савезу. Тако je требало да буде престпли- 
зован Пријсдлог закона o Уставотиорпој скулштини и Приједлог закона 
0 пзборима народпих посланика. Ja мислпм да би оваква стилизација 
шамила крњење суверености Уставотпорне скупштине са формалпс 
сгране. Ja питам: да лн формуле које се допосе у овом закопском njinjc- 
члогу, да лп one ca формалпе •cicani.' укилају суиерепитет Уставогворпе 
скупштппе. Ca формалне стране one .ппчпм ro не укидају, јер пиглје 
нема тек<;та IKOJU каже какво he уређење доннјети Уставогворпа ^кул- 
mnina n она no овом токсту може п првог и посл>едњег дапа да укипс 
n овај закон o Устаиогворној скупппппи, јер ona je cyBeipeno изабрана 
и пема нпкакве запреке да укине и сам овај закоп. 

Поставља се ово питање: какав tie формални облик пмати Уставо- 
ruopiia скугаптипа, хоће ли бити једподома или дволома. Уставотворна 
скупштша произлазп иа догопора који je законом устамовље« na Дру- 
гом засједап.у ЛИ11()Ј-а. Taj договор био je договор слободпих парода, 
који имају праио na сло^одпо самоопредјел.ење, иначе би се крњила 
наролпа сунерепост. Полазећи са те формалпс стране, морао се уважити 
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договор којн je донио АВНОЈ. Јасно je, кад се одлучнло o јсдној 
такној форми. да се морало држати форме која je донесена на Другом 
засједању АВНОЈ-а a не закона старе Југославије. Смисао основних 
форми, с.мнсао формулације која би требало да мијења овај приједлог 
јесте то да се формално не говори н не признају одлуке Другог засје- 
дања АВНОЈ-а. A то се у Приједлогу закона o Уставотворној скупштнни 
није могло мимоићи не само нз формалних разлога, ne само што 6н овдје 
форма дирала у садржину, него и због rora шго су одлуке Другог 
засједања АВНОЈ-а и формално на снази; one су основ и овог народног 
прегставништва и оне су у .међународно.м смислу формално олредбе 
које потврђују уставно стан.е данашње Југославијс. 

Методија Андонов-Ченто: У овом предлогу тппичне су двс најва- 
жније ствари. Прво, какаи hc бити уставо.м одређен облик наше држав- 
ности, и, друго, лред народ се износи на одобрење наш четворогодишњи 
живот н рад самим тим што се каже да ће Уставотворна скупштина до- 
нети устав, законе у вези са уставом и одлуке o свим актима које je 
доиео АВНОЈ. To je апел на народ да зна зашто гласа и какав he бнти 
правац иаше будуће политике. Ми раније нис.мо имали лрава да нзно- 
симо лЈитљеље народа, јер су ранији закони бнли све друго само не 
народни. Овнм укгтавом, који треба да дође, даје се пуно право свима 
народима да слободно нзразе какву државу треба да имамо. Овим уста- 
вом погпуно се обезбеђује право мрода да каже своју реч. Kao Л^аке- 
допац ja (потпуио лрихватам овај предлог, јер ииди.м да се npmi uvi 
даје право нашем народу да и он једанпут изрази своје мишљење o 
својој бити, o својој будуКности. 

ПретседниК: Довволите да и ja кажем неколико речи. 
Чиии ми се да лонекад неко одмакне очи од стварностн, поставља 

принципе правне, уставне и тако даље, демократске и ca теоретског гле- 
дишта, посматра стнар као да се ради o неком сукобу стварности и тео- 
рије и хоће да се сачува теорнја, да се сачувају „вечити" принцнпи 
лемократије, пуне лемократије. u una тн ja знам, апсолутне сувсре- 
ности једне консгнтуаше НТД., - како ice све овде не каже - - заборав- 
љајући да се свака конституанта na свету мора да роди из неке ствар- 
ности, да je резултат једног стпариог разитка, да je неки сгиарни 
развитак довео до тог момента да једна конституата озакони оно што 
je стварни развнтак iieh донео. Никад другачије mije насгао никакал 
устав na свету, оснм оних устава којп су вађсни из краљевских џепова 
и бацани народима под нос. Само су такви устави нииали иа суиерсно 
вол.е иладара, a ne мз псторнског развитка. Међути-м, мени се чини лп 
се иза таквих теорнја, кад се оне дапас 11оставл.ају овде, кал се овде 
неко <5ори за апсолутну сувсрсност наше будуНе Конституате, да ту 
није no ореди иека ирипципијелпа, npaiina брига ta мекаквом лепотм н 
чистотом у правпо.м посгављзп.у ствари, nero да сс нза гих тсорпја мрије 
жсм.а за другим   стварнОСТИМа,   жел.а  да  се осигура   да Уставотворна 
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скупштина, пред KOJOM стојимо, не води рачуна, да ne поведе рачуна o 
дочгада извршеном развитку, o досада нзпршеном уставном развитку ове 
земље за ове четнри године. Јер, и ми с.мо то у нашем нзвештају Прет- 
седништва АВНОЈ-а, који je поднесен на првој седннии III заседања 
АВНОЈ-а, и који je скупштнна одобрила без и једног гласа   против, 
— мн сио тамо баш изложилн тај нови уставнн развитак у Југославији 
у току ове четирн године. To мора да дође до свог коначног оформљења, 
a то ће бити на Уставотворној скупштинн, која бн била врло и врло 
„суверена" ако бн узела сунђер, као што mia жеља, na избрисала овај 
развнтак који je ло ње довео. 

Ja се у иелиии слаже.м са говором друга Драгољуба Јованоиића. 
Слажем се и са оннм дело.м o овн.м новим људима, новнм демократски-м 
групама које су пришле, и o ГОМС да су сарађииале, и o то.ме да сара- 
ђују, и o томе да je добро да буду окупл.еие ту, било у Фронту било 
у Влади итд. Али, мени се чини да има н међу њиш ."by,an или група 
које су се већ брзо умориле од те сарадње и које лочињу да осећају 
■ ежак умор и не могу да држе внше корак. Некако, код сваког зави- 
јутка, изгледа ми, осврћу се да виде могу ли да искоче из тих кола. 
Постало iTM je већ мало терет да буду у овол! нашем друииву. 

Овим законом загарантоваиа je будућој Уставотворној скупипнни 
сувереност какву никад ни једна скупшгнна није имала ни у Србпји, 
ни у Југославијм ни у земљама нашег Сповенског Југа. To je јасно, али 
je чудно да борба за неку бол^у суиереиост, за неку већу суверсиост т? 
скулштнне долази од шефова странака којн o томе нису хтели да воде 
рачуна 1921 године. (Др Драгољуб Јовановић: Били су ве- 
зани Крфским пактом!) Нешто je њих везивало, да ли Крфска декла- 
рација или mio лруго. Југословенску иуслнманску организацију вези- 
нало je, на пример, нешто друго. Свеједно. Мм можемо узеш стено- 
i рафске белешке, из којих се види ла je она такозвана „суверена" Уста- 
мотворна скушптнна полагала заклетву кра.ну, јер je пре свега речсно 
ла je то свртена ствар и да o ГОМ питап.у та Уставотворна скупппина 
нема ima да решава. Међутнм, sm лајемо максималну сунереност новој 
Уставотворној скулштини коју јелна уставотворна скуаштина уопште 
можс да и.ма. Алн, историја п.ој намеће једно ограничеље. то je стварми 
разнитак, то je оно што je веН народ стиојшо кроз овс четири годнме, 
рачунајући ту, сасвим правилно, и оно што je Драгољуб Јовановић казао 
— оиих 25 голина, које су биле исто тако драматнчне и крваве, са свр.ма 
Оним л.удима побијеним no главњача.ма и казнионама. Мпкад ми НИСМО 
Одрицали ту борбу у прошлости. Mu 010 унек поклзинали na пајсветлијс 
прммере из редова свих парода Југославпјс, na najnehc врлипс сиих 
Каших пародл, истнчуКи да смо ми, Пародпоослободилачки покрет, na- 
чаил.ачи традиција борбп за равноправност н ујсдпп.еп.е Јужних 
Словспа. 
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Друг Павић (Јефто Павић: Ja сш говорио за себе!) осврће 
се на члан 1 и мисли да смо њиме окрњнли суиеренитет. Он налази да 
крњимо суверенитет онш местом гд€ кажемо да ће та Окуатггина доно- 
сити одлуке o свима актнма које je донео АВНОЈ. Међутим, Конфереи- 
ција на Јалти тражи од нас да Усгавотворна скулштина донесе те одлуке, 
a она то тражи баш у име суверенитета те Скупштнне, и o томе не може 
бити говора. Ja мнслим да je баш то израз суверенитета. И, кад je АВНОЈ 
доносио своје одлуке нико га тада иије шибао ло прстима, нико није 
вршио притнсак на АВНОЈ. По својој слободној вољи, ми oio донели 
одлуку да he одлуку o коначном уређењу државе донети иарод сам кал 
буде могао слободио да изрази споју вољу na слободним, делгократскнм 
изборима. Нико нам то није наметнуо, ни из земље ни из иностранства. 
To смо ми сами себи поставили, јер другачије то и ne би могло да се 
поставн. И кад санезничкн претставшшн постављају такав захтев на 
Кримској конферепцији, они постављају један захтеп који смо ми neh 
раније сами себн поставили. 

Али, TOKOM овога времепа закл>учена су и два споразума Тито 
Шубашић. Ти споразуми били су одобрени од страие наших савезнпка. 
Они су добилп међународну санкцију. Узмите na их поново прочитајте. 
Федерација више пије у питању и ис може доћи у питање, као што нс 
може доћн у литап.е ни мародна власт. И кад би се нзабрала таква Уста- 
iioiBopiia скупипнна која би те основне тскониие довела у minaibe, или 
би хтела да их збрише, народ бн морао да се борн протмв такне Уставо- 
гворне скупиипие, морао би да je разјури. (Аплауз). A ja сам дубоки 
уверен да то nehe бити, јер he народ, који je у току ове четири године 
стварао и створио ono што je хтео да створи, изабрати такиу Устапо- 
творну скулштину која he осигурати one дсмократскс тековпне за које 
су дате толике жртнс. 

He хтети да се пзбори за Конституанту врше за њена два домп. 
него да буде само један дом, значи у суттини олбијати федераиију 
ii лруго ниппа. Само onaj ко ne желп фелсрапиЈ)' оиакиу какиа je, фидс- 
рапију од шест једипнца, фсдерапију која je rntapnon, федераиију У 
којој су парламепти пародпа ВДАСТ, власт <а KOJOM се парод саживсо и 
уживео, јер je сопствеппм жргиама створио, само onaj који io не жели 
може тражитп ла у закону o Копстптуапти не буду два дома н да се 
Консппvama Г)111)а no пзборпим окрузима, na 40.000 СТШОВНИКа у ПСЛОЈ 
земљи један послапик. A ima бисмо гиме добпли? Добили бисмо Уста- 
ВОТВОрну скуппиппу пз 1921 годипе, опу скупштину у којој су се nano.in 
осећали маЈири.тр.ши н бпли мајоризирапи и у којој je једна прл.апа 
поткупл.ппачка компапија могла да добије nehmiv м :ia јсдап опакаи 
устав, Впдовданскп устав, који никад mije био yciaii, јер га пије призна- 
вао ниједап nam парод, пије ra •призпавала чак nn крал.сиска влачл, 
није, дакле, on nn бпо устав, тако да je главни и једини „устаи" бивше 
државе био Закон <> заштити лржаве и нису пмалп криао они жандарми 
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који су нас лребијали кад су псжазивали пендреке и говорили нам: 
,,Ево, то je устав!". Стара Југославија није жнвела ни под једним уста- 
вом, осим под уставом Закона o заштити државе. To je био плод оне 
Скупштине na којој народ није идшо никаквог суверенитета и ш којој 
нашн народи нису били питани као народи, него су силом билн нате- 
рани у једну заједницу која ini није лријала. И, најзад, кад су нашн 
народи дошли до пушке и крвавом борбом сами себи изградили нову 
лржаву, из темеља лову, ja не знам какав бисмо ми могли овде да доне- 
семо закон који би ту стварност негирао или закон који би само поку- 
шао да je уништи? Хтети да Уставотворна скупштина нема два дома, 
значи хтети задржати себи право да се на Уставотворној скупштини 
узме сунђер и збрише читав ouaj развитак иа приниипу федерације, 
развигак који je дов«(0 до те Окутштнне, развитак који je створио услове 
за то ла она озакоии ову животну стнарност, да она, градећи на ономе 
што су народн већ стнорили, заврши један перкод 'развитка и омогући 
иашнм народима да у •пуној демократији пођу шутем даљег развитка и 
напретка. И, ако ови иаши нови сапу гници, сарађујући са нама са толико 
пуно добре воље, почну да се тако често издвајају својим мишл.ен.има, 
ла се уздржаиају од гласања, — ja уосталом иемам ништа против, — 
јсдног дана можемо доћи и у отворену борбу, у борбу која би можда 
била лакша него оваква сарадља. Ja искрено желим да сви они нстинсхм 
де>101К.ра1хжи елсменти који су и касније пристушили, — ш им због ггога 
не чинимо пребвцивања, — ja искрено желим да се ипак мало више 
уиесу у ствариост, да je упиде и разумеју, да знају шта ани треба данас 
да допринесу да бн зајелниаа могла да иде пуном онагом ка напретку 
п ка коначном сређиваку наших унутрашњих прилика. Ja ту немам више 
шта да каже.м. Пс заборави.мо само да има суверености Југославије, алн 
ла нма и суисреиости сваког њеног народа и да ти народи желе да буду 
сувереми као такви. Ona жанашка творевша, Демократска федеративна 
Југославија, признаје иародима ту сувереност, a оии признају и суве- 
рену савезну државу п дабровол>но су ушли у ту заједнииу. To су два 
сунерснитета и ко каже да нису потрсбна два дома, raj брише јсдаи ол 
IIIX суверенитета, бришс суверенитет Хрвата као народа, Мак«донаца 
као народа, Срба као иарода, он брите суперентет паших федералиих 
јединица и на тај начин остајс само један „југословснски суверенитет", 
a докле je ранијс довсо raj „југослоиемски сумсрснитет" добро иам je 
познато. 

Мнслим да upu гласап.у у пачслу треба имати у пиду пату ствар- 
ност и да сс ствжрном стап.у стварн никад ни теорија не противи, осим 
кад сс искриии. Сматраге ли да je у начелу бил« допол.н() дискусије? 
(Гласови : Донол.мо!) Стаил.ам na гласап.с у мачелу Предлог закона 

•о Уставотворној скупппини. Ko je з a, иека остане да седи, a кп je 
• проти«, нека устаие. (Устају Саако Лукаиаи и Илија Crojaniomih). 

Илија Стојановић: Ja желим да дам, гослодине претселничс, прег- 
ХОДНО јсдну ii.ijanv. 
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Mu смо, господо, за потпуну равноправност, ми смо за федерацију. 
Али с обзиром да су овим законом ттовређеиа суверена права народа, 
ми у начелу не може.мо глазати з a. . 

Претседник: Молим да се ово унесе у записннк. Констатујем да je 
Предлог закона o Уставотворној скупштнни у начелу примљен са 2 
гласа   против. 

Прелазимо на претрес у појединости.ма. Ja hy прочитати предлог 
члана 1. (Чита): 

Члан 1 

Да би народи нове Југославнје могли изразити своју суверену 
вољу o основним питањима државног уређења, нзабраће на слободним 
изборима, непосрсдиим и тајним гласан.ем посланике у Уставотиорну 
скупштину, врховно претставничко тело Демократске федеративне Ју- 
гославије. 

Уставотворна скупштина he данети Устав нове Југославије, закбне 
који стоје са Уставом у вези, и одлуке по сви.м актима које je донело 
Антифашистичко веће народног ослобођења Југославнје и његово 
Претседништво. 

Уставотворна скупштнна he ближе одредити круг послова које ће 
вршити поред свог главног задатка. 

Жели ли ко да говорн поводом првог члана? (Влади-мир 
Симић :  Ja бих молио за реч.) Има реч друг СимиК. 

Владимир Сииић: Ja немам никакву примедбу na гекст прочитаног 
чл. 1, пошто га прихвата.м у шотпуности. Јавио сам се за реч да гоиорим 
поводо.м овог члаиа и у вези са диокусијом која je nošena пре него смо 
прешли na рад у моједнностима. Сматрам за своју лужност да изложим 
неке историоке ЧИЊМИце и податке из политнчке борбе Југословенске 
рспубликанске демокрагске cipanive, чији сам члаи од њеног оснинања. 
и да го учиним бат сала, у погпуно из.мељеној политичкој алгмосфери, 
благодарећи херојској борбн иаших iiajnua рукоиођеннх Комунисгич- 
ком партијом, у којој атмосфери he сс, no мом лубоком уиереп.у, оба- 
вити лотпуно иопуп.еи.е програма моје cipanKe, за који су се борили, 
часно и упорно, сви њени члановн, од којих знатам број драгих прија- 
теља нису имали cpehe да лочекају остварење овог политичког iipo- 
грама, коиачно успоскшл.ап.е Републике n фслерације na бази nviic 
раинопранмосгн паитх иарода и и.ихоие брагскс сарадње na полигичком, 
друштепом и социјалном паиретку. Moj пријагел. и шеф, ipal;aiiiiii 
Jama Продановић, често je говорио да су странке зато ту, да се истроше 
н исцрпе своје сиаге за iiajioAitv ства|). Снаге моје сграике, у тешкој ио- 
литичкој борби Ивме1>у дна рата и у току прошлог рата, заиста су исгро- 
шилс своје спаге, али иреживслк н.еии члановп, као u они који су До 
краја остали немоколебљиви, имају истимско задовол»ство да доживе и 
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виде остварење онога што им je у жнвоту бм« жннотни задатак и у шта 
су читавог свог жнвота дубоко веровали. 

Југословенска релубликанска демократска странка била je осно- 
вана у јануару 1920 годнне, прокламовањем прогласа ,,0 иачелиш 
републткаиске де.мократије". Међугим, корени Републиканске странке 
задиру дубље од љене појаве као полнтичке организације. Њенн главни 
ооннвачи: Јован Жујовић, Љуба Стојановић и Јаша Продановић били 
су no уверењу републиканци још кад су у 1902 годнни покренули 
„Одјек", — један лист који стоји као усамљен пример локалне 6oi>6e, 
али са свима ознакама револуционарног покрета, -— који je тада прет- 
сгављао звоно на узбуну против самодржавља it тнраније последњег 
Обремовића. Када je 1903 године био учињеи крај његовој деопотској 
Ш1адавини, онда су Јован >l{yjoBith н Јаша Продановић, a с и>има за- 
једно и Јовап Окерлић, предузели кораке да млади.м официрима, који 
су извршили лреврат, одрже предавања и придобију их за проглашење 
републике, али се и овога пута у полигнчкој нсгорији Србнје лоновио 
случај када je Влазнавац лрогласио за краља Милана Обреновића без 
присганка и сагласности Скупштине. Војска je и овога пута ставила 
српски народ лред свршен чин, заклевши се на верносч мраљу Пегру 
пре него што га je Скупштина1 изабрала. Када се Јаша Проданонић <а 
лруговима појавио у Офиаирском дому та.мо н.м je, по наредби шефа 
завере, Драгутина Димитријевића-Аписа, био спречеп улаза«. Tora 
истога човека je доцније син незаконито проглашеног крал.а Петра 
стрел.ао у Солуну,  1917 године, iKa« „издајннка". 

Tora истога дапа, када се ono у Офипирском дому одиграло, 
„Диевни лист", који je уређивао Окерлић са младим лруговнма, соиија- 
листички раоположеним, објавио je ванредно издан.е у коме се плели- 
рало за ■републику. По нпређељу војске ово je издање заплењено и 
поиучеио, im i iipein.dM i.i he чланови релакиије бмти похшлпеим и 
ппампарнја загворена. 

Пршгике, mi у земљи н« у ииостранству, нису биле такве да се 
могла покрснугм оипра борба за републику. Осммвачм „О.деха", сачу- 
вавши кроз cne обрте тешког живота мале С1)бмје своја дубоко демо- 
крагска мачела м ocetian.a, бмлм cv ирмну^енн лп борбу за рвпублику 
одгоде. MeljviMM, на Уиивсрзнтету се појавио, спошано м без везс са 
мл каквом мартиско.м позадином, република.нски покрст међу омладмнцнма 
којима cv на челу билм Славко Крчсиммаи и МиХАИЛО Илић, доцммји 
лрофесор Уммверзитета кога су окупатори стрељали na Вањици у току 
протлог p.n.i, Оип .\ почелм мзлаиат смој opran „Републику", као И 
нека моссбма издања. Овај омладипски noKpci ociao je бсз већег замаха, 
али су се у и.ему нзграђивали ДОЦНИЈИ републнкански кадроим и 0Н 
исгориски лрегстанља прву иимцмјатииу бо^е за републику. 

Тек лосле Првог светског paia, када je Велнка окшбарска револу- 
цмја мсирссла   IVMHIC м рамбмла me мрелрасуле, кала се  монархисшчки 
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режим комшромитовао злочкначким солунским лроцесом који ће остати 
највећа љага његова у целој  историји Србије и извор С8ИХ каснијих 
недаћа у старој Југославији, — поново се јавио републикански покрет. 
Овога  пута   јавно и  отворено,   прокламовањем,   «ако сам   већ  рекао 
„Начела републиканске демократије" у јануару 1920 године. Покретачи 
су били исти људи који су 1902 године покренули „Одјек", сем ЈВубе 
Жшжовића,   који je одавно   раскинуо са својим друговима,   и Јонана 
Окерлића који je умро уочи рата. Покреиут je орган „Релублика" као 
орган странке. Груиа омладинаца са М-ихаилом Илићем на челу, која се 
обележила као републиканска још  1908 годиле, одмах je приступила. 
Приступили су листу и странци и многи напредни млади људи. Већ са 
првим броје.м, у јануару 1920 године, „Република" je улетела у борбу. 
Ta борба je била непоштедна. A када je у њој узета у заштиту прого- 
iheHa Комунистичка партија, која после фамозне „Обзнане" није и.мала 
овог органа,  републи.канска  странка  je проглашена  скоро  истоветлом 
са Ко.мунистичком и забране „Рспублике" отале су се ређати из броја у 
број, a аборови које je Републиканска страика сазивала, као онај  на 
Калемегдану и у априлу 1920 године код Славије, били су днвљачкм 
разбијани. Изведена je коњица са исуканим сабљама, пијана жандарме- 
рија, »гатраљези на Теразијама и пешадија у позадини. Призори који 
су тада виђени поновили су се тек само доиније, против комуниста. Иаши 
су људи били гажени, повређенн тупим оружјем, хатпсни и прогои.ени. 

^А када се тај бес помдло стишао, онда j'd чињен прави јуриш na „Репу- 
блшку".   Нзен  тадашњи  уредник,  Драгомир  Иконић,   био  je  претучен 
једне  ноћи  насред Славије  од стране  офишфа  лреобучеиих  у   гра- 
1;анс'Ко одел«. Светозар Прибићевић, који се касније —кад je и сам био 
поогоњен —- гешко вајкао због погрешака iKoje je починио као К|рал>ев- 
ски шжистар унутрашњих дела и просветс, отворено je говорно да воли 
пише 600 жандарма него 600 учитеља републиканаца. Овај број je no- 
.\inii,ao зато што je нападан да je отприлике толнко учитеља република- 
iiaua најурио из просиегне службе. Настало je гоњење пЈтпадиика Репу- 
блнканске страпкс — чииовпика и других. И када нм je и го било мало, 
онда су убаиили у чшговпички закои позлати чл. 4, no комс у држаипу 
службу ne може бмтм im примљеп, ин у и.ој остати onaj који испопеда 
пачела промеие државног облика владавпне. Ова мера je била донесена 
искључино  против  републикаиаиа,  као  год uno  je  доииије  злогласин 
Закон o заппнти државе био поглаиито упереи прогив комуттста. 

Против листа „Републике" предузете су најс81феш|је мере прога- 
n.aii.a. Заб|)а11>иваиа je из даиа у дан, од броја до броја. Док je посто- 
јала војна иензура, чнтаве страшше појаил.ммале су беле. Кад je ona 
укипута, лист je забрап.нвап upe него uno би се и појавио, npei луппаи.а 
у продају. Вршено je насилио растураи.е слога, доиотепа je толициска 
забрапа и за 6i)oj који из техничких разлога уопште ннје био ппа.мпан. 

Уредници ,,Ре11убли.ке" хапшеин су и осуђииаии. Истиие ради, морам 
полвући, што служн na част суду, да je on <:коро рсдови« нииггио поли- 
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цнске забране, a шкие инкриминисаних напнса врло често ослобађао 
огггужбе. Суд je успео, лод врло тешким окојеностимз, да очува неза- 
висност у највећем броју случај^ева. Режим je стога прибегао старој 
тактици да мање подиже онтужбе, a да више врши забране лисга које 
су «аносиле листу сталне материјалне штете. Лист се издржавао соггстве- 
нил! средствима, сви сараднитхи су сарађивали бесплатно, док су чланови 
странке, пријател>и и оимлатнзерн да^вали прилх>ге. Тако je била набав- 
љена и једна мала штампарија, jep je власнииима штампарија било 
забрањено да лист штампају. За смештај кулљене штампарије била je 
изграђена мала зграда у Бранковој улиии. ла плацу узетом од огаитине 
у дужи закуп. Ту су биле и две собиие за редакиију. Режим je коначно 
употребио ii опипинску власт да изврши насиље. Незаконито je наре- 
ђено рушеље ове зграде. Дошли су ватрогасци и na очиглед свету до 
чемеља су све порушили, штампарију теигко оштетили и задали уистини 
смртни ударац листу и редаиашји. Тако je „Република", физичком силом, 
после четворогодишње упорне и тешке борбе, била угушена. Морам 
данас pehu и то, да се није тада нашао нико, ниједно jaivHO гласило, 
које би ако не прогестовало, a оно бар регистровало овај беопримерни 
налад на оснониа npaua и слоболу, која je бар фор.мално и no тадаипним 
заксжима била гарантована. 

Слично се догодило н са страиком. Ј^ежим, уз сарадпЈу свих монар- 
хистичких странака, na ча« и неких опозииионих, био се can заложно 
да спречи избор републиканских кандидата. При свем том она je успела 
да у Уставотворну скупштипу доведе два cnoja посланика, a у редовпу 
неколмко. Али њеии шефови, Љуба Сгојаиовић и Јаша Продановић, 
остали су ван парламента. Стјепан РадиК, ко.ме je затворени круг његове 
Сел.ачке републикапске странке служио као срелспш за iioial;aii.e ca 
жжархијом, није никад хтео прићи отвореној сарадп>и са републккан- 
скии покретом. Остављена са.мој себи, малтрегирапа и прогоњена, Penv- 
бликапска странка, не хотећи да побегне у илегалност, вегетирала je, 
али нпкад иијс подлсгла, чувајући чисте- тралииије слободарства и 
демократичиости. 

Ona je поред „Републике" издала и umnu брошура, прогласа и 
летака, a издавала je nvne лве годинс и полтичко-књижевни часоппс 
„Букгињу", у којој су слободпо сарајјпвалп и неки пдсјии сарадници 
Комуписгичкс сграпкс. Зл пеколпко годппа je нзданала калепдар „Репу- 
блпкапац", као и публикапије o кошресима cipanKe, међу ■којима je 
Нврочито детал.П() обухваћсп копгрес олржап 1925 годппе у Јагодини, 
na коме je, у говорпма учесппка, дегал.по обрађеп програм trpanKe и 
н.епа борба sa федерашппу републику, за равпоправност југослоиен- 
скпх парода и самоупраиу, као и за друштвспо и соиијално уређен.е 
које je у суштини својој имало бити сшијалистичко. 

Поред lora, a нарочито 1гослс државпог удара, поппппавап.а сваког 
viiaiinor порегка n отворепо мопархисгичке диктагуре, ona je своје 
ПОСТОЈаи.е   мапш^ч ктала    muopenini   npKOCOM    режпму  n  повременим 
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објављивањем својнх познатих „писа.ма прнјатељи.ма", која су под пот- 
пнсом Јаше Продановића, a нека и са потпнсима и других чланова Глав- 
ног одбора, упућивана пркјатељи-ма у унутраилвости и растуранл. 
У њима су јасно и оаворено обележавани назори странке no важним 
политичким догађајима у животу земље која je преживљавала тешку 
унутрашњу 1кризу. Ta „писма пријатељима" била су сведок части, до- 
стојанства и начелности једне странке која се није дала угушити, већ 
je храбрила обесправљени народ и непрекидно указивала на злосретне 
постутсе ненародног режима. Истовремеио су се њени чланови, угледии 
правници и адвокати, ангажовали у луној мери у одбрани прогоњених 
комуниста пред судом за заштиту држаие. Када je режиму било јасно 
да Републиканска странка 'ипак није угушена, онда je прнступио хап- 
шењу свих чланова њеног извршног одбора, сем Jame Продановнћа, као 
ii хапшепл' чшати ииза п.сиих iipiK'ui.inua у упутрашњосги, у прол^1е 
1933 године, намеравајући да монтира један монстр-проиес, али у коме 
ипак није успео. Спре.мајући се на п^глашење октроисаног устава, 
режим je изгледа сматрао да *iy такав процес nehe користити, na су 
похапшени чланови странке после месец дана били пуштени. 

To су, у веош кратком мзводу, чикеииие из историје решубликан- 
ског покрета у Србији, који и поред свих недаћа и прогона ишак mije 
испустио из својих руку релубликанску заставу, n који je илак дочекао 
да je преда, после часне и поштене борбе, нашим народима радн њихове 
бол^ и срећније будућпости. 

Кад се све ово зна и има на уму, оида ј« јасио, јер друкчнје није 
Momo ни бити, зашто су остааи Републиканске страаже, вернн начс- 
лима републчканске десчок|)атије, федерааије и равноправности наших 
парода, искрени поборницн н>иховог брактва н јединства, као и coim- 
јалног њиховог напретка, бескомпромисио приступили ИаЈКЈДНоо^лобо- 
дилачком покрету, који je окуппо све напредне снаге нашнх иаропа за 
обнову земље, њепо ново друштвено и економско уређеп.е И бол.у 
п.ихову будућност. 

Надам се да he друговн правилно схиатиги ово моје иступап.е и да 
hc разумети разлоге који су ме рукоиодили да дапас, када доноси.мо 
закон на основу кога he биги сазвана ycianoinoi)iia скупппипа, евоци- 
рам извеспа cehan.a и обележим пуг којим су упорпо it доследпо ишлп 
приирженицн републикапског држаипог ypel;eii>a кроз чнтавих 25 годима. 

Претседник: Има  реч друг Павић. 

Јефто ll.iniili: Ja поиоио прсдлажем да се у cianv 2 оиог члана за- 
држи само први део реченице, до речи „законе. . .", a да 3 стан истог 
члаиа остапе какав je, јер on садржи и део стапа 2, na то није потребпп 
двапут наглашиати. A сада вама, r. Рашовпћу, пмао бих нешго да 
кажем. . . 

Претссдник; Ja вас моли.ч, друже Павићу, да се нс обраћате члапу 
Одбора. Говорите начелно. 
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Јефто Павић (н&сгаеља); Ja сам се, госггодине Рашовићу, четири го- 
дине борио за oi>o што ј€ ц^нас и могу да говорим, слободно да говорим, 
јер сам се за то борио. A гдје сте за то иријеме ии били. . . 

Претседник; Ja опомињем говорника на ред и пословник. 

Јефто Павић: Ви се нијесте борили, a хоћете да ми туторишете. Гдје 
сте ви, господине Рашовићу, досада били? 

Претседник: Молим говорника да. . . 

Милош Рашовић: Ja овде изјављујем и поднлачим да г. Павића 
нисам ничим увредио. Ни н.ега нити ма коју партију. Молим да се то 
примн злању. 

Што се тнче мог личног удела у Народноослободилачкој борби, ja 
сам сарађивао са Народноослободилачким покретом. Али, колико ми ј« 
познато, исгина o учешћу г. Павића у борби није онаива кажо je он 
приказује. Павић се пола године крио под четничком заставом. 

Јефто Павић: Ja протестујем против ова^квих изјава. .. 
Претседник: Ja сам и малопре протестовао, a то чиним и сада. 

Молим друга Рашопића ла не говорн противио реду у овом дому. 
Уосталом, мислим да je дискусија o овом закону завршена. Прима 

лн се? (Прима). Има ли IKO 'против? (Савко Дуканац и 
И л и j a   Cтo j a н o и и h :  J a !) 

Члан 1 примљеп je ca дма r.iaca   против. 
Прелазнмо na члан 2. (Чита): 

Члан 2 
Уставогворну скунипину сачин.авају два дома: Савеана скупштина 

и Скулштина народа. 
Оба дома Уставотворке скупштиме су у погледу својих права и 

Надлежности потпуио равнаправна. 

Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Изволите чутн члаи 3.  (Чита): 

Члан 3 
Савезпу скулштину бнрају сви држављани Југославије, који ужи- 

вају бирачко npa-во, vi то no једног посланика на сваких 40.000 станон- 
чика у целој држави. 

Има ли примедаба?   (Иема). При.ма ли сс?   (Ирима). 
1 јрелазммо na члан •!.  (Чита): 

Члан 4 
Скулштину иаро.ча бирају сви држаил.аии Југославије који уживају 

^"рачко upano, и IO no федералним једипииама н аутомо.мним облапима. 



Грађани снаке федералне јединице, без обзира на њену величину 
и број стаиовннка, бирају no 25 посланика, грађани Војводине 15, a 
грађани Косона н Метохије 10 посланика. 

Има ли ирнмедаба? (Нема). 
Лр Макс Шнудерл: Предлажем, ако je могућно, да се у текст за- 

кона унесе и шта ће битн са Трстом кад буде припојен Југославији. 

Претседник: Ja мисли.м, urro се тиче лепих жеља, да се нико од 
нас не разликује од друга Шнудерла, алн мн нмсмо у стању да лепе 
жеље ставимо у закон. Трст je засада, у међународном погледу, изван 
граница Југославије. Ако до састанка Конституанте падне решење од 
међународпе важности, лако ћемо видети посланнке Трста. 

Др Драгољуб Јовановић: Нисмо предвидели којнм he се редом 
бирати домови. 

Претседник: По изборном закону, који ћемо претресати сутра или 
прекосутра, бирају се истог дана. 

Прима ли се члан 4? (Прима). 
Прелазимо на члан 5. (Чнта): 

Члан 5 
Нико ne може бити истовремено биран у оба дома. 
Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се члан 5? (Прима). 
Прелазимо na члап 6. (Чнта): 

Члаи G 
Оба дома Уставотворне скупштине заседају истоврсмено. 
Има ли иримедаба? (Нема). Прима ли се члаи 6? (llpmia). 
Прслазимо na члаи 7.  (Чнта): 

Члам 7 
Указ o сазиву  Усгавопшрне скупшшне доносн  на  предлог Ilpei- 

седника Савезне влало Претседмиштво Антифашнстичког »eha народног 
ослобођем.а Југославије. 

Прима ли сс члаи 7? (Прима). 
lla реду je члан 8. (Чита): 

Члаи 8 
Уаавопшрна скулипнна зассдава у Салезпој скулштини И Скуп- 

imimii народа однојсно м у оба дома заједно. 
Уставотворна скупттина заселава у заједничкој седниин оба аома 

рали прокламован.а Устава, кад бира Претседниииво Уставотворне скуп- 
штиме или na пј>г inu 5U посланиха. 

Има ЛИ прпмедаба? 
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Др Синиша Станковић: Да ли би могло да се прецизира ближе да 
оба дома заседавају заједно? 

Претседник; Уставотворна скупштина je једно тело, чија су оба 
дома равнопрапна. У члану 8 каже се само да ona заседава као целина, 
тј. оба дома заједно, и одвојено. 

Методија Андонов-Ченто: Овдв се не каже да ли je за сазив Уста- 
потиорне скупштине потребно 50 посланика из једног или из оба дома. 

Повереник Министра за Конституанту др Леон Гершковић: O томе 
није било речи. 

Милош Царевић: Овдје je реч o Уставотворној скупштини, и кад 
се каже 50 посланика, они могу бити или сви из једнога или из оба 
дома; тражн се само 50 лосланика Уставотворне скупштине. 

Претседник: Ако више иема прнмедаба, ja стављам чл. 8 на гла- 
caibe како je прочитан. Прима ли се? (Прима). 

Прелазимо на члан 9. (Чита): 

Члап 9 

Сваки дом Уставотворне скупштине бира no једног претседннка, no 
два потпретсединка и no три сскретара. Претседници руководе седнл- 
цаш домова и »^иховим послова1вем на основу скупштинских пословиика. 

Има ли примелаба? (Нема). Онда ћемо гласати. Прн.ма ли се? 
(Прима). 

Прелазимо на чл. 10. (Чита): 

Члан 10 

Заједничким ссдницама оба дош Уставотворне скупштчне руководи 
Претседник односно Потпретседник Прстседниипна Уставотворне скуп- 
штине. 

Има лм прнмелаба?  (Нема). Прима лн се?  (Прима). 
Ha рсду je члан 11. (Чита): 

Члап 11 
Прну ссдпииу Савсзне скупштннс одпоспо Скушптнпе парода отва- 

рају Претселник и Потлретселпик Антифашистичког већа пародног осло- 
бођеп.а Југославнје, који hc позвати no годииама најстаријег члама тих 
скупипнна да преузме привремепо руководство седнииама. 

Сскретарску дужност npiiinhe гри писланика које домоии изаберу 
ла предлог претседника. 
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Владимир Снмић: Молнм да се овде Антифашистич^о uehe 
иародног ослобођења Југославнје замени Припременом народном 
скупштином. To исто треба учинити и у чл. 7 који CNHJ eeh усвојили, 
a у чл. 1, иза речи „iteroiK) Претседништло" додатн „одноато Принре- 
мена иародна скугтштнна Лe^roкpaтca<e федерагшше Југослаинје м н>еио 
Претседнтипк)". 

Мислим да и овоме не треба коментара. 

Претседник: Јасно. Хвала на овом побољшању закона. Примају ли 
се ове нз.мене и чл. 11 са допуно.м друга Си.мића? (Прима се). 

Прелазимо на члан 12.  (Чита): 

Члан 12 
Ha првом састанку сваког дома присутни посланици прсдаћс уве- 

рен.а »здата од чзборних комисија и затим ће нзабрати верифнкационе 
одборе од 20 чланова. 

После овог избора први састанак Савезнс скупштине и Скупштмне 
народа се закључује. 

Има ли примедаба? (Нема). Прнма ли се члан 12? (Прима). 
Изволите чути члан 13.  (Чита): 

Члан 13 
Вернфикациони одбори испитују посланичка упсрсн.а, свп изборпа 

акта и све жалбе лротив избора. 
Верификациони одбори ће најдоцније у року од 7 дана изралнти 

свој извсштај, одредитн извсстиоис и штампаип извештај доставити 
посланицима. 

Прима ли се члан 13? (Прима). 
Изволите чути члан 14. (Чита); 

Члан 14 
Идућег дана пошто су изветтаји доставл.ени, иретссдниии верифн- 

кациомих одбора сааивају седниие Савезне скушитинс и Скулиггоне 
народа, на којима се одмах мриступа претресу иввештаја верифимаиио- 
них одбора. 

До избора претссдништва домопа седницама руководе претседници 
исрификационих »дбира. 

Прима ли се чла« 14?  (Ирнма). 
Изволите чути члан 15.  (Чита): 

Члал 15 
Претрес   o  извешгају   верификапиоинх   одбора   можс   трајати   иај- 

дуже 5 дана. Снаки дом може оснажигм или поништити избор посланика 
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или одложити одлуку и наредити  образовање иследних и ревизионих 
одбора, који ће имати задатак да испитују сва спорна 'Питања. 

Свако спорно пнтан.е мора се решити у рсжу од 10 дана. 
Прима ли се члан 15? (Прима). 
Прелазимо на чл. 16. (Чита): 

Члаи 16 
AKO се поништи мандат једног посланика због недостатка услова 

за уживање бирачког права, позваће <е за посланика његов заменик. 
AKO je мандат поништен због непрапилности нзборне рапњс, услед 

чега се оматра да кандидат није ни изабран за посланика, позваће се на 
његово место онај кандидат који je на изборима добио највише гласова 
на истој окружној листи. 

Др Драгољуб Јовановић: У првој тачкн мислим да би требало да 
стоји „пасивног бирачког права". 

Методија Андонов-Ченто: у ставу 2 није доволлно јасно речено ко 
долази на место носиоиа поништеног маидата. Мислим да би требало да 
стоји да долази onaj који после н.ега има «ајвише гласова. 

Повереник Министра за Констптуанту др Леон Гершковић: По IIpo- 
јекту закона o изборима народних посланика предвиђеие су окружне 
листе у моје се удружују, всзују сре^ки кандидати. Ондје се мислило да 
се ис приступа иоиим изборима, нсго да сс једноставно узмс онај канди- 
даткоји послије опога чији je мандат поииштен има највећи број гла:ова 
na окружној листи. Онакиа једна коректура, коју лредлаже друг 
Ченто, унијела би извјеону јаоноћу, али ja мислим да то није по1ребно, 
јер ne може бити проглашен onaj чији je маадат neh поништен. 

Илија Стојановић: Ja чиним једиу резерву и сматрам да не би било 
правилно да се поништи мандат једног посланика само због тога што 
je било непрааилне радње без његове кривиие. Зато сматрам да би у том 
случају требало да се спроведу нови изборн. Овако би се једно липе 
које je имало иелику иећнну пародне воље за собом, али je неко други 
учниио iienno mro je утицало na резултат, лишило мандата. Зато не бих 

•могао да се сагласим са овим и гласао бих протии. 
Претседник: Један против. Примају ли остати? (Примају). 

Члан IG иримл.ен je без измене, с тим да се само реч „нсдостатака" у 
првом пасусу исправи тако да гласи: „иедостатка". 

Прелазимо na члаи 17. (Чита): 

Члап  17 
По извршеном претресу изисппаја псрификаииопих одбора, посла- 

miiui чији су избори ПОТВрђени лолажу пред сиојим домовима  посла- 
ничке заклетве. 

^'1   Ziik   odliorl 1МГ> Kod. W5 



Текст заклетв« гласи: ,,Ја, име и презиме, заклињем се својом чашћу 
и чашћу свога народа да hy као народни посланик у раду Уставотворне 
скупштине верно заступати свој народ и да ћу неуморно чувати и бра- 
нити тековине народне борбе, демократска права и слободу народа". 

Има ли ко шта да примети? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прелазимо на члан 18. (Чита): 

Члан 18 
После положене заклетве послашиии приступају избору претседиика, 

потпретседиика и секретара оба дома. Hajnpe се бира претседник и то 
простом већином гласова. После избора претседника извршиће се изборн 
потлретседника, a затнм избори секретара. 

Гласање je тајно. 
После избора претседника приступа се претресању и примању 

скупштинских пословника. 
Сваки дом Уставотворне скупштине mia свој пословиик који je 

израђен на истим начелима. 
Прима ли се? (Прима). 
Прелазнмо на члан 19. (Чита): 

Члан 19 
Одмах после избора претседништва Савеане скупштине и Скуп- 

штине народа састаје се Уставотворна скупштина у заједничку седпицу 
оба дома и бира Претседншптво Уставотворне скупштине. 

Претседништво Уставотворне скупштиие се састоји нз Претседника, 
6 потпретседника, 2 секретара и  12 чланова. 

Претседништво Уставотворне скупштнне je за целокупан свој рал 
одговорно Уставотвориој скупштини. 

Прима ли се? (Прима). 
Изволите чути члаи 20. (Ч и т a): 

Члаи 20 
Прстседништво Уставотворне скупипиме сазнва и руководи зајед- 

ничким седнииама оба дома, врши она прана врховиог органа савшне 
државне власти у времену између два заселања Уставотворпе скупппиис, 
која му одреди Уставотворна скупштина. 

Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо на члан 21. (Чита): 

Члан 21 
Уставни и законскн пјнјдлози могу потећи подједнако у оба дома 

Уставотворне скулштиие. Ииједан уставии ваконски  иредлог не  може 
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постати пуноважан док не буде изгласан у оба дома и то простом већи- 
ном присутних послаинка. 

За коначно изгласавање Устава у целини потребно je у сваком 
дому присуство две трећине посланика тога дома. 

Има ли ко какву примедбу? (Нема). Имам ja. 
Мислнм да je у другој реченици прве алинеје иопало једно „и". 

Она би требало да гласи: „Ниједан уставни и законски предлог. .." a не, 
„Ниједа« уставни законски предлог..." (Тако je!). 

Прима ли се члаи 21 са овом иоправком? (Прима). Идемо даље. 
Члаи 22 гласи (чита): 

Члан 22 
Проглашење н објављивање Устава и закона донетих од Уставо- 

Titopne скупштине врши се на српском, хрватском, словеначком и маке- 
донском језику с 'потписом Претседиика и Секретара Претседништва 
Уставотворне скупипине. 

Има ли ко шта да тримети? (Др Хннко Кризман: Ja). 
Изволите. 

Др Хинко Кризман: Ja бих предложио да се у овом члану каже „на 
српско-хрватском, словеначком и македоиском језику", или да се то 
испусти, јер не бих хтио да се овим законом први лут озакоии призиап.е 
два језика, српског и хрнатског, који су уствари један језик, те да онда 
отворнмо шут којекакиим јевИЧКИМ TipoMJenaMa, 'којих већ, нажалоа, 
нма и то без икакиих потреба и разлога. 

Претседник: Ja разумем ову примедбу, али ово није први пут да 
см« ми ммали том муком да се помучимо. Ja знам да je то један језик, 
али Србин каже да говори српски, a Хрват да говори хрватски. Једном 
прмликом, истина пре 16 година, говорио сам са једним Хрпатом и ои 
ми рече: „Ала ти фино гоиориш хрнатски". Кажем му: „Не, ja говорим 
српски." 

Али, ми и СВС предлоге закоиа ипампамо ћирнлниом и латипицом, 
a није згодно да тако кажемо. Мислнм да исма бојазни да 6и из тога 
поднајања, из диа мазина могла да сс роди иска тсндетшја, и ja веру- 
јем да IU'MO ono омако б|)жс и иитс зближиги, a даиас то није иезгодно 
ни за оне Србс у Хриатској, јер оии слободно могу да уче српски. Зато 
бих шредложио да нтпта засада ие мси.амо. 

Има ли још ко шта рсћи? (Не јанл.а се нико). Прима ли се члан 22 
како je прелложеи? (Прима). Идсмо даље. 

Члан 23 гласи   (чита): 

Чла« 23 
Сваки од домова Уст?вотворнс скуиштиме има право да предложн 

допуне и измене у пројскту Устава  и закоиа који je  већ изгласан у 
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једном дому. Овако измењен предлог враћа се 'на сагласност дому из 
кога je потекао. 

AKO се сагласност н« постигне, ueo предмет се подноси Координа- 
ционом одбору Уставотворне скупштине, који сачињавају у једнаком 
броју чланови координационих одбора оба дома. 

AKO Координациони одбор Уставотворне скупштине не постигне 
саглаоност, или ако један од домова одбије решење Одбора, ueo лредмет 
се поново претреса у оба дома. У случају да се ни овога пута не постигне 
сагласност оба дома, Уставотворна скупштина ће се распустити. 

Указ o распуштању садржи расписивање нових избора за Уставо- 
творну скупштину. 

Др Синиша Станковић: Нигде није лредвиђено како се бирају 
коордииациоии одбори, који се овде помињу, a ништа није речено «и o 
њиховој функцији. 

Претседник: To ће се све уредити пословником. 
Милош Царевић: Ja бих  само предложио да се  овај  одбор  зове 

Одбор за посгизавање сагласности. 
Претседник: To je исто. A ja бих хтео да питам друга Гершконића 

да ли je довољно јасна реченица „Овако измењен предлог. . ." тј. друга 
реченица у 1 стаиу члаш 23. Не анам да ли je то доеољио јасно. 

Повереник Министра за Конституанту др Леон Гершковић: Мислим 
да je потпуно јасно. 

Претседник: Ако нема још ко шта да пита, онда:   Ирима   ли   се 
члан 23? (Прима). Идемо даље. 

Члан 24 гласи ^ч и т a): 

Члан 24 
Заседање Уставотворне скупштиие може се прекинути само одлу- 

KO*I већине у оба дома. 
Има ли примедаба? (Нема). 
Прелазимо na члан 25. (Чита): 

Члан 25 
Посланици Уставотворме скупппиие од момспга када су им издата 

од стране изборне   комисије   увсрсња да су иаабрани,   ne могу бити 
ухапшени нити се против ИјИх може покреиути судски постулак без одо- 
6pe)i>a Уставотворне скупштине. 

Милот UapcBHh: Да ли je потребно одобреи.е оба дома за кап- 
шење посланика? 

Претседник: To je јасио рсчено. 
Повереник Министра за Конституанту др Леон Гершковић: Могло 

би се овдје <:тавити: „без одобреп.а дома коме припада". 
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Претседник: Ha крају члана 25, место „без одобрења Уставотворне 
скупштине" уносн се: „без одобрења дома коме припада". 

Прима ли се са овом изменом члан 25? (Прима). Идемо даље. 
Члан 26 гласи   (чита): 

Члан 26 
Кад Устан буде изгласан и проглашен, Уставотворна скулштина се 

претвара у редовно народно претставннштво и ради на основу новог 
Устава све док не буде распуштена и расписани избори за ново савезно 
шродно претставништво. 

Пошто примсдаба нема, питам: Прима ли се члан 26 како je про- 
читап? (Прима). 

Последњи члан 27 гласи   (чита): 

Члан 27 
Овај закон стуш на снагу кад се објави у „Службеном листу". 
Прима ли се члан 27? (Прима). 
Приступамо коначном гласању. Молим друга секретара да изврши 

прозивку. Гласаће се   з a   или   п p o т и в. 
Секретар Рато Дугоњић врши прозивку чланова Законодавиог 

одбора. 
(После гласан.а) 

Г1ретседннк: Гласало je укупмо 48 чланова, од којих су само Самко 
Дуканац и Илија Crojanomih гласали п p o т и в. Према томе, 46 за и 
2 против. Објанљујем да je Предлог закона o Уставотнорној скуп- 
ШТИНИ усвојен у Законодавном одбору. 

Опим je исцрпсн лневни ред. 
Група која je гласала лротив даје свог известиоца мањи«е. 

Ja предлажем за швестиоца већине друга лр Лрагољуба Јовановића, a 
маи.ина he одредити сиог известиоца. 

За идућу седнииу, коју заказујсм за сутра прс подне у 10 часова, 
биКе na дневном реду прстрес Предлога закона o уређењу војних су- 
дова. Прима ли се прсдложени дневпи ред? (Прима). Сада ћете добити 
и Прсдлог закома o избору народних посланика за Уставотворну скуп- 
штину, који je мало ОПШИрнији и треба га боље проучити. 

Овим вакључујем дашшку ссдницу. 
(Седница je закл.учена у 20,10 часона). 
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5 SEDNICA 
(14 avgusta 1945) 

Početak u 10,25 časova. 

Pretsedavao Pretsednik ZakoiKKiavnog odbora Privremeno narodne 
skupštino Moša Pijade. 

Prisutni: Vladimir Simić, Josip Rus, dr Hinko Knzinan, AAiloš Ca- 
rević, Đuro Sa'laj, Tri.ša Kaclerović, Pero Krstajio, Dane Škarica, Joza 
Mil'.vojević, Svetozar Krstić, Miloi M'nić, Laj^o Jaramazović, Kcmal 
Agoli, Jefto Pavić, Dragoljub Prodanović, Dordo Andrejov:ć-Kun, 
dr Siniša Stanković, dr Branko Cubnlović, dr Dragoljub Jovanović, 
šime Balen, Vujo Kosovac, Panto Mališić, Krsto F:liiK>vić, Mctodija 
Andonov-Cento, Nada Sromoc, dr Maks Šnuderl, Petar P'ruzc, А\акб 
Knnelj, Petar Stante, Dušan Kvodor, France Lubcj i dr Metcd Mikuž; 

Ministar pravoeuda Frane Frol; 
Poveronik Ministra narodne odbrane pukovrnk dr Josip Hrnčević, 

pretsednik Višeg vojnog suda. 
Pretsednik: Molim sekretara da proč'ta zapisnik prošle sednice. 

Sekretar Rato Dugonjić čMa zapisnik sodnice od  13 avgusta. 

Pretsednik: Ima li !«> šta da ppmeti na zapisnik? (Nema). Zapisnik 
je primljen i overon. 

Pre'azimo na dncvn; rod, na pretres Pro<lloga zakona o tisi rojstvu 
i nadležnosti vojnih sudova u Jugosloveiuskoj armiji. 

Otvaram raspravu u načelu o Predlogu zakona o ustrojstvu na- 
dložnosti' vojnih sudova u Jugoslovenskoj armiji. U vezi sa ovim zako- 
nom dato je opširno obrazloženje. 

Pošto Ministar narodne odbrane ne može lično da prisustvuje ovom 
protresu, ja sam zamolio pretsodnika Višo^ vojnog suda da kao pove- 
renik ministra i stručnjak daje potrebna olijašnjenja. Ima icč AViustar 
pravosuđa drug Frol. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja sam sa prijedlogom zakona |x>t- 
puno suglasan i smatram da je ovaj zakon zadovoljio sadašnje ' bu- 
duće potrebe na'eg vojnog sudstva, Imam samo nekoliko primjedaba 
koje ću slaviti u toku debate u pojedinostima. 
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Pretsednik: Ima reč drug Simić. 

Vladimir Simić: Mene predloženi projekat za.kona potpuno zado- 
voljava i u načelnoj debati ne b'h imao šta da kažem. Molim samo 
zastupnika Ministra narodne odbrane da mi objasnii iz kojih razloga 
ovaj zakon ni u jednom stavu ne spominje odbranu pred sudom. Mi svi 
znamo da je odbrana pred sudom jedna vrlo važna stvar, pa zato sma- 
tram da, premda se ovde radi o opštim propisima, ne bi bilo suvišno kad 
bi se i o odbrani pred sudom kazalo nekoliko reči, da se bac spomene 
da svaki optuženi pred sudom ima svog branioca. 

Poverenik Ministra narodne odbrane pukovnik dr Josip Hrnčević: 
Prijedlog zakona o uređenju vojnih sudova ne sadrži ove propise zato 
Sto smo pri njegovom sastavljanju smatraU da ova odredba ude u po- 
stupnik. Ovaj prijedlog zakona treba da utanači samo uređenje i osni- 
vanje sudova a sve odredbe o braniocima pred sudom uredke sudsk* 
postupnik. 

Miloš Carević: Kao advokat i bivši sudski oficir ја^ .pozdravljam 
ovaj projekat zakona koji pruža punu garanciju nezavisnosti suda, 
pozdravljam ovu nezavisnost, jer je nama svima poznato dai su bivši 
vojni sudovi naročito u tom ipoglcdu mnogo patMi. Naročito pozdravljam 
odredbu koja govori da se sudi je vojnih sudova i presudite! ji biraju, da 
su oni izborni organi, da njih bira narodno protstavništvo ukoliko se to 
odnosii na sudije, odnosno da ih biraju zemaljska pretstavništva ukoliko 
se to odnosi na presuditelje. To je svakako veliki napredak u shvatanju 
vojnog sudstva. Mi znamo kako je to ranije bilo. Ranije su vojni sudovi 
sastavljani ad hoc od strane ministra vojske. Međutim, u ovom zakonu 
ima odredaba koje govore o nezavisnosti sudijai, o nj'ihovoj stalnosti i 
njihovoj izbornosti. Smatram da bi ovaj projekait b:o potpun kad bi 
sadržao i ono što je pomenuo drug Simić, kad bismo videl: samo jednu 
odredbu o tome da će pred vojnim sudom okrivljcmi imati branioca. 
Ja se slažem sa mišljenjem pukovnika dr Hrnčevića da detaljne odredbe 
o tome treba da' budu sadržano u sudskom postupku, ali jedna generalna 
odredba da će svaki okrivljeni imati pred sudom svoga branioca mogla 
bi da ude i u ovaj predlog zakona. Drugi fakat, koji ja u ovom predlogu 
zakona pozdravljam, jeste dai je sudstvo dvostepeno, to jest da svaka 
presuda uvek ide na razmatranje višem sudu 'i da čak smrtne presude 
idu na razmatranje Vrhovnom vojnom sudu. To je svakako još jedna 
garantija vvše za pravilnost suđenja. Jedar, <м| prvih akata šestoja- 
nuarske diktature bio je da se tadašnja nadležnost Kasacionog suda kao 
prvostepenog suda za vojne sudove ukine. To je bio prvi znak dikta- 
ture koji je oduzimao garantiju objektiviiost'i suđenja'. Sada u ovom 
predlogu zakona imamo punu garantiju za pravilnost suđenja, Izvesne 
male primedho ja ću dati u toku debate u |x> jedinost ima, 
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Dr Maks Snuderl: Ja mislim da u ovu jurisdikciju ne bi spadaJa 
odredba o braniocima, jer kad bismo umetnuli u ovaj predlog zakona 
nešto o braniocima onda bismo morali govoriti nešto TI o akuzatornom 
principu, o javnom tužiocu, odnosno vojnom tužiocu koji je isto tako 
važan organ. Ja smatram da ovaj zakonski predlog reguliše samo 
organizaciju vojnih sudova a odredbe o braniocu treba da budu sadr- 
žane u sudskom postupku gde će biti govora i o vojnom tužiocu. 

Dr Dragoljub Jovanović: Mene interesuje kakav će biti postupak 
sa nevojničkim krivicama koje ucmi vojno lice. Prema odredbama ovog 
zakona sudiće im vojni sudovi. Međutim, demokratski princip stoji na 
gledištu da vojna lica treba za nevojničkc krivice da odgovaraju pred 
civilnim sudovima. 

Dr Maks Šnuderl: I ja se s tim slažem pa bih želeo da nam zastup- 
nik Ministra narodne odbrane objasni šta je rukovodilo predlagača da 
se za nevojničko krivice koje su počinila građanska lica u zajednici sa 
vojnim licem odgovara pred vojnim sudom. 

Zastupnik Ministra narodne odbrane pukovnik dr Josip Hmčević: 
Mi smo pri donošenju ove odredbe imah u vidu slupaj da se dešava da 
kada civilna lica odgovaraju za djelo u zajednici sa vojnim osobama 
može da bude narušena vojna tajna pa smo smatrali za potrebno da t© 
osobe odgovaraju pred vojnim sudom. To utoliko prije što su vojni 
sudovi ustvari narodni sudovi, jer se i oni 'biraju; razlika je samo u 
tome što vojni suci nose uniformu. 

Pretsednik: Drugovi, ja vidim da( su ovde u pitanju dve stvari. 
Prvo, suđenje vojnim licima za krivice počinjene u zajednici sa građan- 
skim licima, i, drugo, suđenje vojnim Jicima za nevojničke krivice. Ja 
mislim da ćemo o svemu ovome moći raspravljati za vreme specijalne 
debato i da ćemo moći naći pravilno rešenje. 

Pošto se niko više nije javio za reč u debati u načelu, ja stavljam 
Predlog zakona o ustrojstvu i nadležnosti vojnih sudova u Jugosloven- 
skoj armiji na glasanje. Prima li so predlog zakona u načelu? (Primai). 
Objavljujem da je Predlog zakona o ustrojstvu i nadležnosti vojnih 
sudova u Jugoslovenskoj armiji jednoglasno primljen u načolu. 

Prelazimo na pretres u pojedinostima. (C i t a): 

PREDLOG 
ZAKONA O  USTROJSTVU  l /NADLEŽNOSTI VOJNIH SUDOVA П JUGOSLO- 

VENSKOJ  ARMIJI 
GLAVA 1 

Opšte odredbe 

Član 1 
U Jugoslovenskoj armiji i Jugoslovenskoj mornarici organi/.iiju se 

ovi vojni sudovi: 
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1) vojni sudovi divizija, pomorske flote, vojnih područja i Vojni 
sud za grad Beograd; 

2) vojni sudovi armija, mornarice i samostalnih korpusa. 
Najvišu sudsku vlast u Jugoslovenskoj armiji i mornand vrši Vr- 

hovni sud Demokratske federativne Jugoslavije. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja imam jednu .primjedbu na sam 
naslov. Mislim da se umjesto »ustrojstvo« uzme izraz »uređenje« i da 
se brišu »u Jugoslovenskoj armiji« pošto se to samo .po sebi razumije. 

Pored toga. predlažem da se član 1, stav 2, druga alineja, mijenja 
i da glasi »Najviši sudski organ za Jugoelovensku armiju i mornaricu 
jeste Vrhovni sud Demokratske federativne Jugoslavije.« 

Melodija Andonov-Čento: Predlažem da se doda ispred reči »Vr- 
hovni sud« reč »vojni«. 

Pretsednik: To nije potrebno pošto je u Vrhovnom sudu predvi- 
deno i Vojno veće. 

Miloje Milojević: Ja bih hteo da pitam u vezi sa članom 1, stav 1, 
zašto se i Vojni sud za grad Beograd spominje pored vojnih sudova 
divizija', pomorske flote i vojnih područja, jer smatram da bi on spadao 
u red armiskiih sudova ili u red sudova samostalnih korpusa. 

Poverenik Ministra narodne odbrane pukovnik dr Josip Hrnčević: 
Da smo uzeli Vojni sud u Beogradu kao prvostepenii u rangu divizisk'h 
sudova, sudova vojnih područja onda ne bismo imali drugostepenog 
suda. Zbog položaja beogradskih garnizona, stvoren je Vojni sud za 
grad Beograd koji ima nadležnost vojnog suda divizije '-■ suda armije, 
jer sudi i oficirima prvog stepena. 

Miloš Carević: Pošto je Vojni sud grada Beograda u rangu armi- 
skog suda, smatram da treba da se stavi kao faćka 3 »Vojni sud grada 
Beograda«. 

Poverenik Ministra narodne odbrane pukovnik dr Josip Hrnčević: 
Onda bi bilo '.ogičnije da se Vojni sud za grad Beograd stavi u tačku 2 
člana 1, jer bi to više odgovaralo njegovom rangu. 

Pretsednik: Prema tome, član 1, alineja prva, bi glasio: »Vojni su- 
dovi divizija, pomorske flote i vojnih podrućja«; alineja druga: »Vojni 
sudovi armija, mornarice, samostalnih korpusa i vojni sud za grad Beo- 
grad«, i naredni stav »Najviši sudski organ za Jugoelovensku armiju i 
mornaricu  jeste Vrhovni sud  Demokratske  federativne Jugoslavije«. 

Prema tome, prvo pitam: prima li se izmena u naslovu koju je 
predložio ministar drug Frol? (Prima). Dobro. 

Primaju li se ove izmene u (lanu 1 kako sam sada pročitao a na 
osnovu diskusije. (Primaju). Ima li ko   protiv? (Nema). 

Član 1 sa naslovom je primljen. 
Izvolite čuti član 2. (C i t a): 
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Član 2 

Vojni sudovi izriču svoje presude »U ime naroda Jugoslavije«. 
Ima li primedaba? Ima reč drug Frol. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Predlažem da se na kraju ovog 
člana briše riječ »Jugoslavije«, kao suvišna, jer je dovoljno reći da se 
presude izriču u ime naroda. 

Pretsednik: To znači da član 2, po predlogu druga Frola, treba da 
glasi: »Vojni sudovi izriču svoje presude u ime naroda«. (Glasov i'-. 
Tako je!). Prima li se član 2 kako sam ga pročitao. (Prima). Ima li ko 
protiv? (Nema). 

Izvolite čuti član 3.   (Čita): 

Član 3 

Zadatak je vojnih sudova da štite ustanovljeni poredak u vojsci i 
vojne mere preduzete u cilju odbrane i sigurnosti države od krivičnih 
dola, primenom kazni prema onima koji ta dela izvrše. 

Ima li primeda.ba? (Nema). Prima lii se član 3? (Prima). Ko je 
protiv ?   (Niko). 

Izvolite čuti član 4. (СИа): 

Član 4 
Vojno sudijc i presuditclji su u suđenju nezavisni i dužni su da sude 

po zakonu. 
Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Ima li ko 

protiv ?   (Nema). 
Na rodu jo član 5. (Čita): 

Član 5 
Vojni eudija može гв krivična dela koja učini U vršoiiju sudi;sko 

dužnosti bUi predan sudu, stavljen јкх! istragu, ili u pritvor samo p<> odo- 
brenju Protsednišlva Antifašističkog veća narodnog cslolKnlmja Jugo- 
slavijo, a prosuditelji po odobrenju Pretsedništva nadležnog /omaljskog 
narodnog protstaviiićkog tela. 

Ja bili predložio da se reči »Antlfašioličkog voća narodnog oslobo- 
đenja Jugoslavije« zamene ročima »Privremeno narodno skupUino По- 
mokra-tske federativne Jugoslavijo« s lim da se ta promena sprovode t 
U svim ostalim članovima gdo se to spominjo. (Prima se). 

Ministar pravosuđa Franc Frol: Ja mislim da bi trebalo tražiti odo 
bronjo <к1 strane Protsjodništva Narodne skupštine za stavljanje pod sud 
vojnih sudaca i onda kad izvrše krivično djelo van vršenja dužnosti 
suca,  a  isto   tako da se bo/. odobrenja   pretsjedništva   nadležnog ze- 
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maljskog narodnog prclstavništva ne mogu staviti u pritvor prisuditdji 
zbog krivica počinjenih u vršenju njihove sudačke dužnosti. Dakle, koil 
sudaca je potrebno odobrenje 1 kadi vrše i kad ne vrše dužnost suca, a 
kod prisuditeija samo onda kad je počinio krivično djelo u- vršenju 
funkcije suca. 

Vladimir Simić: Smatram da bi predlogom ministra Frana Frola 
bio jako proširen imunitet sudije. On za vršenje sudiske funkcije ima 
imunitet, ол je tu zaštićen da ga ne može niko maltretirati. Ali za 
obična krivična dela smatram da ni'je potrebno da se imurotet sudije 
proširuje. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja b'h bio za jednu koncesiju u 
tom pogledu, i to da javni tužilac traži hap:cnjc suca, ali i u tom 
slučaju bilo bi potrebno odobrenje Narodne skupštine. 

Poverenik MinSstra narodne odbrane pukovnik dr Josip Hrnčević: 
Mislim da tu ne bi trebalo ništa mijenjati i da imunitet sudaca ne bi tre- 
balo proširivati. Sudac treba da ima imunitet samo za krivična djela 
učinjena u vršenju sudačke dužnosti. U tom pogledu treba da budu 
izjednačeni * sudac i sudski prisuditelj. To je stav Ministarstva. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Dobro, onda ja povlačim svoj 
prijedlog. 

Pretsednik: Prema tome, ostalo je da. se u ovom članu izmen' 
AVNOJ u Privremenu narodnu skupštinu. Prima li se lako izmenjenj 
član 5? (Prima). Ko je   protiv?   (Niko). 

Prelazimo na član G. (Čita): 

Član 6 
Vojni sudovii dužni su jedan drugome davati pravnu pomoć u 

službenim poslovima 
Sa stranim državama i njhovim vlaslima vojni sudovi opšte preko 

Ministarstva narodne odbrane. 
ima li primedaba? (Ima). Izvolite. 

Miloš Carević: Smatram da bi bilo potrebno predvideti da MI I 
narodni sudovi dužni davati pravnu pomoć vojnim sudovima, i obratno. 

Poverenik Ministra narodne odbrane pukovnik dr Josip Hrnčević: 
Mi smo htjeli da reguliramo samo davanje pravne pomoći .vojnih su- 
dova, jer smatramo da će opći zakon o medenju sudova odrediti da će 
'■ vojni i civilni narodni sudovi biti obavezni na međusobno davanje 
pomoći, te prema tome mislim da ne bi bilo ivotrebno mijenjati. 

Dr Hinko Krizman: Mislim da bi trebalo mijenjati posljednji stav 
ovog člana i koji bi, p;> mom Чи.члмји, trebalo da glas:: »Sa stranim 
državama i njihovim vl' slim;'., vojni sudovi opšte preko Ministarstva 
pravosudaf. 
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Poverenik Ministra narodne odbrane pukovnik dr Josip Hrnčević: 
Mislim da treba da ostane onako kako je predloženo. Jasno je da da- 
vanje ipravne ipomoći ide .preko Ministarstva; pravosuđa, ali vojni sudovi 
treba da podnose svoja akta preko Ministarstva narodne odbrane koje 
će naravno akt da uputi Ministarstvu pravosuđa da ga dalje sprovede. 

Vladimir Simić: Po objašnjenju koje je dato na predlog druga Ca- 
revića može da se shvatii da je to ostavljeno tehnici uređenja sudova, 
no ipak je uvek korisno i uputno, jer to ništa ne smeta, da se doda 
jedna ili dve reči zbog jasnoće. 

Miloš Carević: Predlažem da prva alineja ćlana. 6 glasi ovako: 
»Vojni sudovi medu sobom, a isto tako vojni sudovi i narodni sudovi 
dužni su jedan drugome davati pravnu ;pomoć u službenim poslovima«. 

Pretsednik: Prima li se član 6 sa ovom izmenom? (Prima). 
Prelazimo na ćlan 7. (Č i11 a): 

GLAVA II 

Nadležnost vojnih sudova 

CJan 7 
Vojnii sudovi sude za krivična dela vojnih lica. 
Oni sude i nevojnim licima za krivična dela koja izvrše u zajednici 

sa vojnim licima, kao i za krivična de!a slabljenja narodno odbrane i 
izdavanja vojnih tajni. 

Ima li primedaba? (Ima). Ima reč dr Krizman. 
Dr Hinko Krizman: Predlažem da se nevojna lica za krivična djela 

koja izvrše u zajednici sa vojnim licima mogu uputiti na. nadležnost 
narodnom sudu i da ne treba baš da im sudi vojni sud. Jer, može da se 
desi i da jedno vojno lice izvrši neko krivično djelo u vezi sa većim 
brojem nevojnih Иса pa b' suđenje ovim nevojnim licima za ovo djelo 
bilo za vojni sud veliko opterećenje. Zbog toga bi se mogao ovaj član 
mijenjati da vSie na prijedlog vojnog tužioca ova lica upute da odgova- 
raju pred narodnim sudom. 

Poverenik Ministra nlarodne odbrane pukovnik dr Josip Hrnčević: 
Nemam n'šta protiv ovog prijedloga, samo da se IK'/.USIOVIIO naglasi da 
se po prijedlogu vojnog tužioca mogu ustupiti nevojna lica u nadležnost 
građanskih sudova, jer može da se desi slučaj koji je naveo drug 
dr Krizman, to jest da bude više nevojnih lica koja su izvršila krivično 
djelo u zajednici' sa jednom vojnom osobom. 

Dr Dragoljub Jovanović: Ja predhižcm da se za sve nevojničke 
krivice j vojnim licima sudi pred narodnim sudom. 

Povereidk Ministra narodne odbrane pukovnik dr Josip Hrnčević: 
Ja mislim da baš radi karaktera vojnih osoba, da njima treba svakako 
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da sudi vojni sud a. ne narodni sud. Jer, vojnik je osoba koja živi pod 
vojnim režimom i treba sa stanovišta, njegovog vojničkog života ocje- 
njivati njegovo krivično djelo. Mislim da zbog toga ne ireba primiti 
prijedlog da vojna osoba odgovara pred građanskim sudovima, jer to 
nije običaj ni u drugim zemljama. 

Vladimir Simić: Praktično stvar se svodi na pitanje delegacije. 
Faktično nije važno da li će vojno lice i'i građanin odgovarati za kri- 
vično delo pred vojnim ili građanskim sudom, ali osnovni demokratski 
princip karakter'še se lime da deli problem prvenstva ! delegacije. Iz 
sistema dedegacije, tj. određivanja suda da sudi proističe problem pr- 
venstva. Jasno je da su vojnii sudovi u shvatanju naroda jači. Ali tu 
se postavlja i problem saučesništva, može da se dogodi da jedan sud 
u suđenju jednom licu oceni motive za krivično delo sasvim drukčije 
nego što bi to ocenio za isto krivično delo drugi sud. Ja mislim da je 
važno da se ovde istakne da smo ml pri donošenju odluke po ovom 
članu imali na umu da je tu jedinstvo suda, da su sudovi izborni, na- 
rodni, i da svi oni spadaju pod kontrolu Vrhovnog suda i da je to bio 
razlog Sto smo ovo pitanje ovako rešili, a ne da bi se moglo zaključiti 
da smo mi za prvenstvo jednog nad drugim sudom. Ja smatram da kad 
se radi o zajedničkim krivicama, koje nemaju veze sa vojnim tajnama, 
nema razloga da se .povredi opšti demokratski princip. Zato i smatram 
da bi u takvim slučajevima i vojnik trebalo da odgovara pred1 narodnim 
sudom, jer će vojnik pred narodnim sudom biti zaštićen. 

Dr Hinko Krizman: Ja mislim da bi i ova različita mišljenja mogla 
da se ujednače. Ja predlažem da se u članu 7 poslije riječi »izdavanja 
vojnih tajni« doda »kod drugih krivičnih djela koja izvrše nevojna lica 
U zajednici sa vojnim licem, može vojni sud na prijedlog vojnog tužioca 
krivični predmet ustupit; na .postupak narodnom sudu«. 

Dr Maks Šnudcrl: Ja se slažem sa predlogom druga Sirnica, jer 
je osnovno demokratsko pravo građana da mu sudi građanski sud. 
To je princip. Samo u iznimnim slučajevima može se građanin staviti 
pred speeijalnii sud, a vojni sud je specijalni sud. Лко je građansko lice 
počinilo delikt vojne prirode treba da se stavi pred vojni sud. Лко je 
građansko lice u zajednici sa vojnim licem počinilo običan delikt, treba 
oba da budu stavljena pred narodni sud. 

Dr Dragoljub Jovanović: Л šla je sa vojnim licima kad uvrše ne- 
vojničko krivice? (Dr Šnuderl : To je jasno; oni odgovaraju pred 
vojnim sudom.) 

Miloš Carević: Ja. se slažem sa drugom Simićem, ali predlažem da 
za ostala krivična dela, koja načine vojna lica u zajednici sa nevojnim 
licima, odlučuje javni tužilac da li da se sudi pred vojnim ili narodnim 
sudom imajući u vidu odrcdtie člana. 'Л ovog zakona. Ja, dakle, ostavljam 
odluku javnom tužiocu. 
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Pretsednik: Ja u ovom predlogu пс vidim razlike sa predlogom 
druga Krizmana. 

Dr Hinko Krizman: Ja sam predložio da vojni tužilac odredi, a ne 
javni tuži'.ac, jer smatram da nije potrebno da, se javnii .tužilac opte- 
rećuje. 

Miloš Carević: Ja mislim da je bolje da to javni tužilac određuje, 
jer je i vojni tužilac ustvari samo organ javnog tužioca. 

Vujo Kosovac: Ja smatram da vojniku treba svakako da sudi vojni 
sud, jer jedinica njegova može da menja kraj, može da ide n jednog 
kraja u drugi, pa je zbog toga potrebno da mu sudi vojni sud. 

Pretsednik: Stavljam na glasanje predlog dr Krizmana; da se iza 
reči »i izdavanje vojnih tajni.« doda »Kod drugih krivičnih dola koja 
izvrše nevojna lica u zajednici sa vojnim Jicima može vojni sud, na 
predlog vojnog tužioca, krivični predmet ustupiti na postupak narodnim 
sudovima.« 

Prima li se 5lan 7 sa izmenama po predlogu dr Krizmana? (Prima). 
Prelazimo na član 8. (Čita): 

Član 8 
Vojni sudovi sude i za krivična de'.a ratnih zarobljenika. 

Ima li .primedaba? (Nema). Ima li ko protiiv? (Nema). Idemo 
dalje. 

Član 9 glasi (čila): 

Član 9 
Vojni sudovi divizija sude u prvom stepenu: 
1) za krivična dela vojnih lica 'n sastava divizija, sem oficira i 

generala; 
2) za krivična dela nevojnih lica u zoni ratnih operacija, gde se 

brza sudska odluka pokaže potrebnom. 
Za krivična dela vojnih lica i/, sastava jedinica (dolova) i ustanova 

neposredno potčinjenSl štabu armije, sem oficira i generala, sudiće u 
prvom stepenu onaj vojni sud divizije ili područja, koji' za to odredi 
vojni sud annije. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Ima li ko p r i>- 
t i v ?  (Nema). 

Član 10 glasi (čita): 
Član 10 

Vojni sud pomorske flote sudii u prvom stepenu za krivična dola 
vojnih lica iz sastava floto, sem oficira i admiraJa. 

Ima li primedaba? (Nema), Prima li se? (Prima). Ko je protiv ? 
(Niko). 
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Clan 11 glasi (č i t a): 
Član 11 

Vojni sud vojnog područja sud« u prvom stepenu: 
1) za krivična dela koja na teritoriji područja učine vojna lica van 

sastava operativnih jedinica (čl. 9 i 10), sem oficira, generala, i admirala; 
2) za krivična dela vojnih lica iz sastava jedinica (delova) i usta- 

nova neposredno potčinjenih štabu armije, sem oficira, i generala, a po 
odluci vojnog suda armije u smislu stava 2 čl. 9. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Ko je prot i v ? 
(Niko). 

Član 12 glasi (čita): 
Clan 12 

Vojni sud armije sudi u prvom stepenu za krivična dela oficira iz 
sastava armije, a u drugom stepenu po predmetima o kojima su u 
prvom stepenu sudili podređeni vojni sudovi divizija i vojnih područja. 

Ima l' primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Ko je proti v ? 
(Niko). 

Clan 13 glasi (čita): 
Clan 13 

U slučaju odlaska armijo sa svoje teritorije obrazuje se za terito- 
riju oblasti vojni sud vojno oblasti, koji ima sastav i nadležnost vojnog 
suda armije. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima П se? (Prima). Jednoglasno? 
(Jednoglasno). 

Clan 14 glasi (čita): 
Clan 14 

Vojni sud mornarico sudi u prvom stepenu za krivična dela oficira 
te sastava mornarice, a u drugom stepenu po predmetima o kojima su 
u prvom stepenu sudili vojni sud pomorske floto « vojni sudovi područja 
za krivična dela vojnih lica iz sastava mornarice. 

Ima li primedaba? (Noma). Prima li se? (Prima). Jednoglasno? 
(Jednoglasno). 

Clan 15 glasi (čita): 
Clan 15 

Vojni sud korpusa sudi u prvom stepenu za krivična dola oficira iz 
listava korpusa, a u drugom SIOIHMUI -JK) predmetima o kojima su u 
prvom stepenu sudili podređeni vojni sudovi divizija. 

Ima  li primedaba?  (Nema).  Prima  H se? (Prima).  Idemo dalje. 
Clan 16 glasi (čita): 

Clan l€ 
Vojni sud za grad Beograd sudi u prvom stepenu za krivična dela 

Vojnih lica Beogradskog garnizona, sem generala i admirala. 
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Za krivična dela vojnih lica iz operativnih jedinica koje stalno ;li 
privremeno borave na području Beogradskog garnizona, sudiće njihovi 
nadležnj vojni sudovi. 

Ima li iprimedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Idemo dalje. 
Član 17 glasi (čita): 

Član 17 
Vrhovni sud Demokratske Federativne Jugoslavije u svom vojnom 

veću sudi u prvom i (poslednjem stepenu za krivična dela generala i 
admirala, a u drugom stepenu po predmetima o kojima, su u prvom 
stepenu sudili vojni sudovi armija, mornarice, korpusa i Vojni sud za 
grad Beograd. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Idemo dalje. 
Prelazimo na član 18. (Čita): 

Član 18 
Po presudama nižih vojnih sudova, kojima je izrečena smrtna 

kazna, vojno veče Vrhovnog suda odlučuje u drugom i poslednjem 
stepenu. 

Smrtna se kazna sme izvršiti1 tek kada je potvrd; Vrhovni sud. 
Ima h primedaba? (Ima). Molim. 

Miloš Carević: Molim poverenika druga dr Hrnćevića za obja- 
šnjenje da li odlukom po ovom članu znači da se u slučaju kad je smrtnu 
kaznu izrekao diviziski vojni sud preskače armiski vojnii sud i traži 
potvrda od Vrhovnog sud'a. 

Pretsednlk: Ma koji sud da izrekne smrtnu presudu, ona odmah 
ide na potvrdu Vrhovnom sudu 

Predlažem da se u ovom članu briše reč »nižih«, tako da i\an glasi: 
*Po presudama vojnih sudova kojima je.. .« 

Prima li se član 18 sa ovim izmenama? (Prima). Ko je prot i v ? 
(Niko). 

Član 19 glasi (СИа): 
Član 19 

U slučajevima od naročite važnost: može se predmet iz redovne 
nadležnosti nižeg suda izuzeti i izneti na suđenje pred viši vojni sud. 

Rešenje o tome donosi dotični viši vojni sud po predlogu javnog 
tužioca. 

Ima li  primedaba?  (Nema).  1 član   li) jo prilivaćoii  jednoglasno. 
Član 20 glasi (čita): 

Član 20 

U ratu ili u vreme mira, u slučaju da nastupe izuzetne priliko koje 
protstavljaju opasnost za javni mir i poredak u državi ili dolu njene 
teritorije, može Savezna vlada svojom odlukom stavit, u nadležnost 
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vojnih sudova sucionjc svim licima za sva ili u toj odluci odred-ena kri- 
vična dola, koja budu izvršena na dotičnoj teritoriji. 

Presude ovih vojnih sudova su izvršne i ne podležu razmatranju 
vi, ih vojnih sudova. 

ima li primcdaba? Naš aktivista drug Carević ima sigurno opet 
neko poboljšanje da predloži. 

Miloš Carević: Ja sam saglasan da ovu odluku donese Savezna 
vlada, ali sam za to da se ovom stavu doda da se Saveznoj vladi stavlja 
u dužnost da za vreme mira ovu odluku podnese na odobrenje Pret- 
sedni-tvu Narodne skupštine. 

Metodija Andonov-Čento: Ja mislim u vezi sa posiednjom alinejom 
ovog člana da se ovde daje isuviše velika vlast vojnim sudovima i sma- 
tram da bi bilo potrebno da se to ograniči samo za vreme rata, dok bi 
za vreme mira trebalo da postoji jedna viša instancija, jer može da. se 
desi da dođe do nekog štrajka, pa da vojni sud donese smrtnu presudu, 
pa bi bilo zato potrebno da bar za vreme mira ima pravo žalbe protiv 
presude. 

F'retsedmk: ,1a mislim da u ovom slučaju ne bi trebalo ništa me- 
njati, jer se tu predviđa i postupak koji se primenjuje ii ćelom svetu. 
Ja se slažem sa predlogom Miloša Carevića da se odluke Savezne vlade 
U vreme mira pednesu naknadno na odobrenje Narodnoj skupštini. 

Mislim da je pitanje ovog č'ana sazrelo za rešavanjc. 
Prima li se član 20 sa dopunom po predJogu druga Carevića? 

(Prima). Član 20 je primljen. 
Prelazimo na član 21. (СИа): 

Član 21 
Sukob o nadležnosti između prvostepenih vojnih sudova rešava 

onaj drugoslepeiii vojni sud na čijem se području, odnosno u čijem se 
sastavu oni nalaze. 

Sve ostale siil«>l>e <> nadležnosti između vojnih sudova rešava vojno 
Veće Vrhovnog suda. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se Član 21 kako je predložen? 
(Prima). Ko je   protiv ? (Niko). 

Prelazimo na Glavu III - Sastav sudova i .sudsko osoblje ' Član 22. 
(Čita): 

OLAV    III 

Sastav sudova i sudskog osoblja 

Član 22 
Vojni sudovi redovno sude u većima od tri sudije. 
I' naročito teškim i složenim slučajevima može se veće proširiti na 

M sudi ja. 
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Ako drugih primedaba nema,-ja bih predložio da se u prvoj alineji, 
u prvom redu stava prvog briše reč »redovno«, jer je ito pleonazam, 
suvišno je. Dovoljno je reći d'a »vojni; sudovi sude u većima od tri 
sudije«. 

Pored toga, predložio bih da se druga alineja, da se ceo drugi stav 
isto tako briše, jer ne vidim potrebu za ovom odredbom. Za sud ne 
može biti težih i složenih slučajeva. Veće od tri sudije, mislim, može 
da sud: i najsloženije slučajeve. Uostalom vi pravnici bolje znate. 

Dr Maks Šnuderl: Dovoljno je veće od tri sudije. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: I ja se slažem sa ovim prijedlogom. 

Pretsednik: Prima li se član 22 sa izmenama koje sam predložio? 
(Prima). Ko je protiv? (Niko). 

Na redu je član 23. (Čita): 

Ćlan 23 

Vojni sud sačinjavaju vojne sudije, presuditelji, sekretari i admini- 
strativno osoblje. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Ko je proti v ? 
(Niko). 

Prelazimo na član 24. (Čita): 

Član 24 
Vojne sudije moraju biti pravnici po struci, sa činom oficira. 
Za pretsednike vojnih sudova I njihove zamenike .postavljaju se. 

vojne sudije. 
Prisuditelji i njihovi zamenici imenuju se iz redova generala., adlni- 

ra'.a, oficira, podoficira i boraca. 
Ima li primedaba? (Ima). Izvolite druže pukovniče. 

Poverenlk Ministra narodne odbrane pukovnik dr Josip Hrnčević: 
Ja bih predložio da se u posljednjoj alineji, u prvom redu, brišu riječi 
»imenuju se« i da se mjesto toga stave riječi »biraju se«, jer se prisudi 
telji stvarno po zakonu biraju. (Prima se). 

Pretsednik: Izgleda da je suvišno da pitam: prima li se član 24 sa 
izmenom koju je predložio drug Hrnčević? (Prima). Ko je protiv ? 
(Niko). 

Na redu je član 25. (čita): 

Član 25 
Vojni sudovi divizija, pomorske flote i vojnih područja sude u ve- 

ćima koja se sastoje te protsednika ili. njegovog zamenika i dvojice pri- 
suditelja, od kojih je jedan oficir, a drugi podoficir ili borac. 
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Kada vojni sudovi područja odlučuju po krivičnim predmetima 
vojnih lica u sastava mornarice, prisuditelji se uzimaju iz vojnih lica 
na službi u mornarici. 

Vojni sudovi armija, mornarice i korpusa sude u većima koja se 
sastoje iz pretsednika. ili njegovog zamenika i dvojice prisuditelja, čina 
oficira ili generala, odnosno admirala. 

Vojn' sud za grad Beograd kada sudi za krivična dela vojnih lica 
iiz redova oficira, sudiče u veću koje se sastoji iz pretsednika, odnosno 
njegovog zamenika i dvojce prisuditelja, čina oficira ili generala. 

Ovi sudovi mogu imati viise veća. 
Ima li primedaha? (Nema). 
Prima li se član 25 kako je pročitan? (Prima). Idemo dalje. 
Član 26 glasi (čita): 

Član 26 

Svako sudsko veće ima sekretara koji mora biti pravnik po struci, 
sa činom oficira. On vodi zapisnik na sudskim raspravama, sastavlja 
nacrt sudskih odluka i ima u veću savetodavni glas. 

Ima li primedaha? (Nema). Prima li se? (Prima). Ko je p r o t i v ? 
(Niko). 

Član 27 glasi (čita): 

Član 27 
Sudijje vojnog veća Vrhovnog suda i ostale vojne sudije imenuje i 

razrcšava dužnosti Prctscdništvo Antifašističkog veća narodnog oslo- 
bođenja Jugoslavije. 

Prisuditelje vojn;h sudova, na teritoriji federalne jedinice imenuje 
i razrešava dužnosti Pretsedništvo narodnog pretstavnićkog tela dotične 
federalne jedinice. 

Ima li primedaha? (Ima). Ima reč drug Rus. 

Josip Rus: Predlažem da se reč »imenuje« u prvom i drugom stavu 
ovog člana zameni rečju »bira«, kao što smo to već u jednom pret- 
hodnom članu učinili. (Glasovi ; Prima se). 

Prctscdnik: Ovde, kao i u pretlKxlnim Članovima, treba Pretsedni- 
štvo AVNOJ-a promeniti u Pretsedništvo Privremene narodne skup- 
štine DFJ. (Glasovi: Tako je!) 

Miloš Carević: Kod ovog člana lepo je što se ostavilo prolsedništvu 
narodnih pretstavničkih tela federahrh jedinica da Imaju prisuditelje, 
ali smatram da su prisuditelji članovi suda operativnih jedinica, divi- 
zija : armija koje se kreću i da se vlast federalnih jedinica ništa ne bi 
krnji a kad hi i sudije i prisuditelje biralo Pretsedništvo Narodne skup- 
štine  DIM.  Jer,  zašlo da  |)ostavl;amo princip  federacije  i  na sektoru 
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vojske koja je zajednička za čelu državu, i koja će bit: u nadležnosti 
savezne državne uprave. 

Pretsednik: Mi smo hteli time da ušledimo rad saveznom pret- 
sedništvu, a u praksi to će se svoditi na traženje predloga od strane 
armija.. 

Miloš Carević: Neka ih onda Armija bira! U tom slućaju izborni 
princip ne bi bio sačuvan. 

Vladimir Simić: Praktično sve se to svodi na predloge Armije. 
Prema tome, to nije ni; važno a potrebno je da se ovde zadrži' federalm 
princip, jer mi moramo biti duboko privrženi principu federacijo. Ja 
razumem izlaganja Carevića, jer praktično se to svodi na predloge, pa 
zbog toga može to da ostane, poMo smo i u pogledu imuniteta dali; to 
pravo federalnim jedinicama. 

Pretsednik: Sada, izgleda mi, možemo da usvojimo član 27 sa 
izmenom koju je predložio drug Rus, tj. da se umesto »imenuju se« 
stavi »biraju se« i umesto PretsedniStvo AVNOJ-a stavi Pretsednibtvo 
Privremeno narodne skupštine. Pnma '.i se? (Prima). Član 27 je 
primljen. 

Prelazimo na član 28 (č i t a): 

Član 28 

Sekretari; i administrativno osoblje u vojnim sudovima postavljaju 
so po postojećim propisima. 

Ima li primedaba? (Nema). Pnma li se? (Prima). 
Prelazimo na Glavu IV        Nadzor nad radom sudova i član 29. 

(Čita.): 
GLAVA   IV 

Nadzor nad radom sudova 

Član 2!) 

VM vojnt sudovi dužni su vršiti nadzor nad radom nižih vojnih 
-udova. 

U pravo nadzora naročito spada kontrola da li sudovi sude po 
/.akonu l da !; svoje poslov« otpravljaju pravilno i na vreme, 

Viši vojni sud ima pravo da zatraži, od niže^ suda na uvid кп- 
vične spise u bilo kojem stadijumu poslupka. 

Ima li ko šta da pnmeti ili predloži? Pnma l1 se naslov Olave IV 
i član 29 kako јв pročitano? (Prima).  Ima li ko   protiv ? (Nema). 

Prelazimo na Glavu V Prelazila i završna naređenja i član 30. 
(СИ a): 
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GLAVA   V 

Prelazna i završna naređenja 

Član 30 

Ovk'.'cuje se Ministar narodne odbrane da u saglasnosti sa sa- 
vczjiim AAinižtrom pravosuđa 'zdaje uredbe, naredbe i pravilnike za 
izvršenje ovoga Zakona. 

On može prema potreb: osnivati ili ukidati pojedine vojne sudove 
u granicama ovoga Zakona i poslove ukinutih sudova staviti u na- 
dležnost jednog ili više vojnih sudova. 

Ima li primedaba? Ima drug Hrnčević 

Poverenik Ministra narodne odbrane pukovnik dr Јо*ф Hrnčević: 
Ja bih povodom ovog člana dao s!ijedeće razjašnjenje. Za vrijeme rata 
svaka divizija imala je svoj diviziski sud, svako područje svoj područni 
sud. To je bilo potrebno u ratu. ali. sada kada prelazimo na mirnodop- 
sko stanje neće biti potrebno da sva.ka divizija ima svoj sud, već će 
biti dovoljno da više divizija imaju jedan sud. Prema tome, m» smo 
mislili da damo mogućnostii vojnoj administraciji odnosno Ministru na- 
rodne odbrane da ukine ono sudove koji su nepotrebni da ne bi organi- 
zacija bila razdrobljena i da spojimo d:viziske sudove sa područnim 
prema prilikama, i time se naravno mijonjaju i nadležnosti. 

Miloš Carević: Predlažem da se u drugom stavu reč »on« zame- 
njuj« sa rečju »Ministar narodne odbrane«. 

Pretsednik: Stavljam na glasanje član 30 sa izmenom koju je pre- 
dložio drug Carević. Prima li se? (Prima). Ko je   prot'v?   (Niko), 

Prelazimo na član 31. (C ; t a): 

Član 31 

l' jedinicama rodova vojske ranga divizije, mogu se formirati vojni 
sudovi s nadležnošću vojnog suda divizije. Nadležni vW vojni sud u 
ovakvim slučajev'ina biće vojni sud armijo, odnosno vojne oblasti, na 
čijoj teritorij: dotična jedinica ima svoje eediSte. 

Ima 1ј primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Član 31 je usvo- 
jen k;ik<   ;c predložen, bez izmena. 

Prelazimo na član 32. (C i t a); 

Član 32 
Za kpvična dela protiv otadžbine izvršena od strane generala, admi- 

fala, oficra i podocifira bivše Jugoslovcnske vojsko sude vojni sudovi. 
Nevojnim licima sudiće vojni sudovi za sva krivična dela samo 

onda ako su njima prouziokovane naročito teške poeledloe U toku oslo- 
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bodilačkog rata, »li ako pretstavljaju naročitu opasnost za odbranu i 
vojnu sigurnost države. Rešenje o ovome donosi vojno veće Vrhovnog 
suda na predlog Javnog tužioca Demokratske federativne Jugoslavije. 

Ako drugi ko nema šta da primeti, ja bih ovde ispravio i jednu 
omašku pri štampanju. U drugoj alineji, u prvom redu, umesto »sva« 
treba da stoji »ova«. Ima li još ko šta da reče? (Nema). Prima li se 
član 32 sa ovom ispravkom? (Prima). Ko je protiv ? (Niko). 

Prelazimo na član 33. (Čita): 

Član 33 

Izuzetno od čl. 24 ovog Zakona, mogu se u nedostatku pravnika 
■po struci za pretsednike vojnih sudova divizija i vojnih sudova područja 
i nj'hove zamenike postavljati nepravnici, koji su dosad radili u vojnim 
sudovima. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se član 33 kako je predložen? 
(Prima). Ko je  protiv? (Niko). 

Prelazimo na član 34. (Čita): 

Član 34 
Postupak po krivičnim predmetima koji su u toku pred vojnim 

sudovima I po kojima je izrečena prvostepena presuda do dana stu- 
panja na snagu ovog Zakona, dovršiće vojni sudovi. 

Ima И primedaba? (Nema). Prima, li se član 34 kako je pročitan? 
(Prima). Ko je  protiv ? (Niko). 

Prelazimo na član 35. (Čita): 

Član 35 

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju važiti propisi ПпчПк; 
Vrhovnog štaba NOV i POJ o vojnim sudovima od 24 maja 1944 go- 
dine, koji regulišu ustrojstvo i nadležnost vojnih sudova, kao i svi drug) 
propisi protivni ovom Zakonu. 

Ima h primedaba? (Nema). Prima li se član 35 kako je pročitan? 
(Prima). 

Prelazimo na član 36. (Čita): 

Član 36 

Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
mokratsko federativne Jugoslavije«. 

Ovim smo završili diskusiju u pojedinostima 
Oprostite, ima reč drug Simić. 

Vladimir Shnič: l/.viiiito što ću se osvrnuti na član 22. Generali "' 
admirali nemaju dvostepenog suda. zbog toga što princip vojne hijerar- 
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hije ne dozvoljava da generalima sudi neko n'žeg ranga. Generalu 
treba da sud* samo general i zato su oni izgubili dvostepeno sudstvo. 
Zato bih ja predložio da se za njih ipoveća broj sudija i stavljam vam to 
na razmišljanje. Mislim da bi generalima bilo .potrebno pružiti tu zaštitu. 

Poverenik Ministra narodne odbrane pukovnik dr Josip Hrnčević: 
Mislim da ne bi bilo .potrebno ma šta mijenjati, jer ako se dogodi da 
se .povrijedi zakon kod suđenja generalima i admiralima ima mogućnosti 
da javni tužilac iznese to pred plenum Vrhovnog suda. Na taj način 
se uspostavlja sistem dvostepenosti suda. 

Pretsednik: Pošto je specijalna debata završena prelazimo na gla- 
sanje. Molim sekretara da izvoli izvršiti prozivku članova Odbora. 

Sekretar Rato Dugonjic vrši prozivku. 

(Posle glasanja) 

Pretsednik: Objavljujem da je glasalo ukupno 45 članova Zakono- 
davnog odbora. Od loga je glasalo ukupno 44 članova z a a jedan se 
uzdržao od glasanja. 

Sada je potrebno da odbor odredi izvest'oca za ovaj zakonski pre- 
dlog. (Miloš Minić, Pero Krstajič, Dušan Kveder: 
Predlažemo druga Miloja Milojevića). Primate II druga MHoja Miloje- 
vića za izvestioca? (Primamo). General Miloje M'lojević izabran je za 
izvestioca pred plenumom. 

Drugovi, izveštavam vas da možete dobiti otštampano obrazloženje 
Predloga zakona o izboru narodnih poslanika. Pošto je taj zakon važan, 
mislim da no bismo mogli danas da pristupimo njegovom razmatranju, 
več predlažem da se naredna sednica održi sutra pre podne u 9 časova 
sa dnevnim redom: pretres Predloga zakona o izboru narodnih posla- 
nika za Ustavotvornu skupštinu. 

Isto tako vas obaveštavam da možete dobiti na proučavanje i 
Predlog zakona, o državljanstvu DFJ. 

Sednica je zaključena. 
(Sednica  je /.nključcna  n   12,ОГ) Časova) 
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6 СЕДНИЦА 
(15 августа 1945) 

lli>4ci;u< у  10,15 часоиа. 

Прегседаиао Претседник Законолаиног одбора Привремене Народне 
окуаштинс Moma Пијаде. 

Присутни: Влалнмир Симић, Јоснп Рус, др Хинко Кризман, Милот 
Царевић, Ђуро Ca.iaj, Триша Kaiuiejx>ni!h, I lepo Kpciajuh, Joaa Милино- 
јенић, Милош Минић, Светозар Крстић, Лајчо Јарампзонић, Кемал Аголи, 
Јефто Павић, Драгољуб П|Х)даноии11, Ђорђс Аидрејпић-Кун, др Си- 
ииша Стаиконић, лр Вранко Чубрилонић, др Драгол.уб Јонаноннћ, Шиме 
Бален, Миха Мартгко, Пујо Koconau, Hama Ma;imimli, Kpcio Филииоимћ, 
Методија Андоион-Чепто, Пада Сремец, др Ммсс Шнудерл, Петар П"- 
рузе, Мак^ Крмел., Петар Станте, Душан Кнсдер, Фраиис Лубеј, др Me- 
год Микуж, Паиао IIoupnnli, Илија Стојаиомић и Три.пко Жугић; 

ПовврениК Министра BI Конституанту лр Jicon Гершконић, начел- 
ник Министарстна за Комстнгуанту. 

Претссдник: Отварам IIIC:IV ссднииу. Молим друга секрстара да 
прочита всписник прошле седннце. 

Секретар F^TO Дугоњић чита мписиик седиицс од 14 августа. 
Иретссдннк: Има лп ири.мсдаба?  (Нема). Записиик je примл.ен. 
Прелавимо на днсиии рсд: прсцнч Ilpe.vioia закина D мзбору n.i- 

роднмх посламнка :»а Уставотворну скупштину а(Савезну скупштнну и 
Скупипину нарола.) 

Отарам претрес у начелу. 
Има рвч Илија Стојановић. 

Илнја СтојаноииН: У име Демократске страмке дајсм следећу 
нвјаву: 

ОнаЈ змсожкн iiiK'.vior има сиојих иезгода. У закону je предоиђенп 
i.i  he  ie  lufiopn  :t;i  Č:iiii:iiiy  CKViimimiv   n  Скупипииу   ii.i|''i.i.i,  a   iiifii'- 
јално  набори  :)a  Caiie:tiiy    (.куиппипу,    iipumiii   njieKo   аржавне   .ni. и 
Предннђена  je  устапоиа   1ржа8Не .mcie,  Мм  .шамо  m  проШЛОСТИ  да  je 
iKiciaii.i.an.e вржавне листс оставило у ншроду  једну   прнлично   гешку 
успомему са равлога што je и на иаборима I9SS године и на изборима 
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1938 године опознцији било окоро, гогово 'немогуНно поставиш листу, 
тако да je, на крају крајена, у изБесним срезоиима поставља1Бе листе 
било питање чисто формалне природе. Знамо да je то значило фаворн- 
зирање само једне странке. Данас се поиавља нсти случај. Сматрамо 
да ће се овим законом омогућити само једној странци, само једној гру- 
пацији да може да постави овакву државну листу, док je другим стран- 
кама, тако рећи, с обзиром на техннку самога избора, онемргућено да 
такву државну листу лоставе. Рећи he се, можда, да je кшк олакшан 
пут за излажење na изборе тиме UITO je у закону предвиђено да се могу 
постављатн и окружнс листе. Али када се узме у обзир да државна 
лнста даје извесне предпости групи 'која je поставља, с обзиром на број 
посланика, онда je јасно да се iiocTaiw.ajу на raj начин извесие погодно- 
сти за једну страну, док се то другој страни онемогуНује. Друго, кад 
се узме у обзир да се ивбори имају спроводити од oprana народне вла- 
сти, чији избор досада није кгпроведен, веН шшлазимо на једно затечено 
стање, где нема аретстнника из осталих група, који би евентуално 
111'(>11орционално учесгвовали у тој власти, када се, дакле, зна да he те 
иаборе спроводити мародна власт, којој прииада засада сзмо јсдна 
група, онда je јач;но да je осталим групама, које <:у ван Фронта, тако 
pehu онемогућено учествовање у спровођен.у ивбора. Ирема томе, сма- 
трамо да овај закон не одговара у свему тенденцији да <е na један пот- 
пуно демократски начии umi изГшри спЈитслу и да се OMOIVIUI свима 
групама да под истим поголнсктима учествују у изборима. Стога hy 
гласати у начелу  против   овога аакона. 

Првтседник: Могу само ла сасмппги.м да je шеф странке у чије je 
име дата ова изјапа, у министарском KOMIIICIу и као члан Пладе гласао 
:ta onaj 11|Х)јекат закона. 

Има реч друг Кацлеронић. 

Tpmiia Кацлерови}!: Једна <>д мајбтнијих карактеристнка овога 
законског пројекта јестс метола додел.иваи.а иосланичкмх манлта. 
Тачио je према образложеи.у, a TO Ot вили и n:t закОНСКОГ пројекта, да 
je иачии по коме треба M се врши додсл.иваи.е манлаЈа једап компро- 
MIK-, компромис мзме1;у пећинског приниипа м принииш сразмерног 
ii|H'uлаипипггва. Сваки компромис нијс иајбол.а солуиија pemcii.a мро- 
блима. И у овој магерији свакако да има jom и бол.их изборних CIICICMI 

и бол.их пачииа долсл.ииап.а манлата. Лли, как" се политика разпмја na 
тсрену, у животу, и нс зпа се за апсолупи- примципс, то je сасним 
разумливо да у дамом иоменту н када je реч <> најелементарннјој и нај- 
важмијој  ради.и јавног живота, I  TO je  ИЗборна  p.i.ui.a  као прстходна 
p.i m.,i   ci om  има   i.i ^ође, го сжа резултира иа otHe ситуаиије. 
II iiupiM loia mio CMaipa.M да би најидеалнији био метод апсолутног, до 
i.ui'imi.i, до 4IIIIII1I.I сра.чмерио! iipeuiaiiiiiiiiniia чаролиих маса и поли- 
тичких cipvjaii.a, имак узимајући у обзир пелокупан текст omu a закона 
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налазим да je он врло добар. Врло добар je баш н кад je реч o начину 
додељнвања мандата. 

Исто тако, на овоме месту су и оне одредбе које говоре o канди- 
дацијама и кандидатским листама. Кандидовање и кандидатске листе 
нису бнтна карактеристика овога закона. Има шравила која су општа зз 
све могућне ситуаиије, које <:е не могу избећи, и оно што je здраво 
било у прошлости, разумљиво je да je унесено и у овај законски про- 
јскат. Иије ништа ново да су и у ранијим изборима, и после 1920 ro- 
дине, a н пре те године, кандидације вршене na овај начин како се овде 
предлаже. Овде се прави разлика између подншиења кандидатске лпсте 
кад je реч o савезној листи и кад je реч o окружној листи. Ие знам, 
међутим, зашто се чини та разлика у погледу подиотења. 

За мене лично карактеристика овога пасуса у образложењу и у 
законжом пројекту није у томе што се дај« могућност грађанима одно- 
сно бирачима да подносе кандидатску листу, него ј« за мене каракте- 
ристика у ономе што није написано, у ономе што су противнтш нате 
народне власти до последњег момента тврдили да he то бити та^ко нака- 
радно, тако за њих незгодно, да неће бити у стању да дођу до изражаја 
разна, сва могућна политичка или партиска мишл.еп.а, која се испоља- 
вају, како они кажу, на терену наше зсмл.е. Међутим, овакав пројскат 
je један од доказа, један деманти свега онога што je досада псктојпло 
у »ерован.у н што се ширило у подзсмној прошгаили шрОГОВ mfMflHC 
власти, да тобоже избори nche омогућити учепЈће снима оинма којн нису 
на линијн Народног фронта и који шку na линији наролне власти. На- 
иротив, зжон то широко дозвол>ава. A то je врло нажло. 

Лскшолите ми да скреием пажњу na једну ствар. Овде сс говори да 
могу <5ити кандидовани сви они «оји имају активио и пасивно бнрачко 
право, тј. сви који имају наври1вних 18 годииа. To je у реду. Ko je 
способан ла привређује треба да има и јсдно и друго право. Лли je у 
закону 0 бирачким списковима ПЈКдвиђено да то ii|)aiio припада n III>II 

памииџшп 1И)ј<:ке без обзира ma старост, то је^ст, да могу да гласају « да 
буду бирани, дакле, и они који немају 18 годииа, већ 15, Hi или 17 
година aiKo су учесгвоиалн у Пародноослободмлачком рату. Ma да ja 
личпо, и огромна већииа наших парода, одајемо најпошуније примпаи.с 
одушевљењу, готовости na сис жргве, јупаппву и херојсгиу шх мла- 
дића испод 18 година, који су нас својим иодвизнма, и меие личио и 
миоге од нас, у току бо\>бс и лод окупацијом доводили до галућа, до 
суза, ма да ми тим дечацима одајемо пуно признање као и н.ихоинм 
руководиоцкма, иочев од оних пајмлађих, од 15, 16 и 17 годика, na 
npcKo подофииира и официра до друга Tma, који <у и хсројски, мај- 
СТОрОКИ, и војнички н политички, оргаиимоиали н до краја yi-iiemM() 
иодили борбу, ипак, с друге странс, сматрам да такав јсдан млади xei)()j 
ОД 15, 16 и 17 годииа не би био сиособап да н други иосао усиетно 
11|)ти, кад je реч o послу у Иародиој скупттии. On може ла будс 
херој и борац, н.ему греба одати iipiniiaii.e, али ve бојим   - можда Нвћв 
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доћи до тога да се та стиар реализује — бојим се да ти хероји и одлични 
нашн млади друговн, дошав у једну потпуно нову ситуааију за н>их, 
не одведу себе до смешнога. Бојим се да je овде у питању један nonsens 
и са политичког и са економског гледишта. Ja иначе сматрам да je наша 
Демократока федеративна Југосланија стекла и да joui увек стиче углед 
и најбољу оцену и овде у нашој средини и у иелом свету. 

Што се тиче додељиван.а мандата, насупрот ономе што je колега 
Стојаловић изнео, ja сматрам, кад je реч o савезној листи, да се баш 
омогућава, с обзиром на целокупан предвиђени изборпи систем, да и 
мањина баш омим путем добије ono на што рефлектира, да je извр- 
шена једна корекинја супротно ономе жандарисању са ли<:та1ма на пето- 
иајским 1935 и Стојадиновићеиим изборима од 1938 године. Не ради се 
0 фронтовској или нефровтоаскоЈ листи или o по.пиичкој организацији 
која у даном момету има огро.мну нсћнну, него се ради o регулисању 
једне метерије, која треба да нма карактер сталности. И баш no трећем 
стаиу образложем>а врши се корскција у корист маи.ине. 

Иије у закоиско.м пројскту јасно, кад je реч o држанним лмстама, 
да ли je постављан.е САВСЗНС листе нечим условљено или није услоп- 
л.ено. Речено je само савезна листа. Кад je у прошлости у трима избо- 
рима било везано да савезна државна листа можс само тада да се по- 
СТМИ ако има у две трвћиие изборних срезоиа потврђене листе, ja не 
знам шта се мол оним подразумеи,! дп te санезиа .'IIKia може да Mcrajaie. 
AKO није везано нстииам.е за један број окружиих или среских листа, 
онда he утолико бољс бити баш кад je реч o мап.ини и o протесту колеге 
Стојаиовића. 

Уосталом, избори су само мерило одиоса снага, као што je и усгап 
ucro такво мерило. O томе Ксмо говорити кад буде устав дошао на ред. 
Исто тако, ако једна политичка грумација, група или блок политичких 
i jivna mije у стању д| истакнс спевку листу у нслој држаии, ту ne може 
бнти крив iniKo, na ни закпн. Лко се формира партија, a сматрам да je 
то једна аретпостатча, опда je моје дубоко уверен.е, да he нате ВМСТМ 
ОИОГућити спакој политичкој групаиији која иде no линији демократије 
и лрогреса, макар CTtJMI и на дссиој страни, ла може истаћи своју 
капдидатску лшпу. Ирема томе, иалазим ла je Овај нзборни ВЖОН и у 
поглелу тих оних оцн-.мба добар и ла даје могућткти снакој група- 
инји да узме учсшћа у изборима. 

Ulio се тиче начима гласаи.а и iiocivnaKa у гласам.у, ja сматрам ла 
je ini.ij закоиски пројека! oiiuiiao у педамтност и марл.нпост изграђи- 
nau.a овнх Јцнигнса у закону, отишао миого дал.е no iinx> je TO било у 
законима one врстс у ранијим нрсменима. Морам признати да je овде 
ИНОГО штошта упессио из оних ранијих закона. Иемогућно би, уосталом, 
било учииити друкчије. Лли, овдс зато има доста преиизности и joni 
HHIIK- rapaiiinja. Ja мислим ла iichiMo дозволити код и:Јбора за Консти- 
гуанту one iK)jaiic које смо и народ и ми дозволнли :ta послелн.пх 40 .r)0 
година, да  неКемо дожнпети  крађс  гласова,  нарочии)  у  вслнким  наро- 
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шима, нити one разн« изборнс смицалиие и подвале. Мислим, такође, да 
нећемо ложинети ни онакве скандале и хумор као у изборима за прошлу 
Конституанту. 

Примера ради навешћу кзко су вршени иабори у једнсм великом 
турском селу у Македонији, на који je начин у Скопљу „изабра^" за 
послашнка Никола Узуновић, a да не говорим o другим подвалама. У том 
селу Турци су били политички јачи, али су радикали заменили чуварс 
кутија тако да су Турци, доведени у заблуду, iiorpenmo гласали, то jeci 
умесго за свој.е кандидате они су куглиие опуштали у радикалну кутију. 
Исто тако, многобројни су примери безобзирне и дроке крађе куглица, 
пресипан.е куглииа, коритћеп.а куглииа прескталих од ранијих избора, 
да би се каправила разлика изиеђу гласача н броја куглица. Таквиж 
примера, нажалост, у nainoj политичкој исгорији било ji' iicviuimc. 

Ja налазим да je овај закон у том погледу добро и марл.нво изрл- 
t:.4. Mri.<o избори за фориирање па|К)диих мласги TIO опттинама сео- 
ским и варошкнм нису n формално извршени како треба, ипа« je несум- 
њнио да je ипрод гласао ()г|к>мном већином, ла у м.има иарод учесгиујс 
у огромној већини и да je изабрао те л.уде. И кад се после доказало 
;i;i појелинци иису били коректни, народ их je обарао, избацинао и na 
п.ихова Mecia п()ставл.ао друге. Поред свих недостатака и грешака, - i 
то je неминонно везано <а бурни.м дога1;ајмма у иремену у коме жииимо 

::пак ово сада што постоји несумм.иио лаје виим гараитије него pa- 
иије стотипу писаннх закона и зато je ono cio пута сигурнија гарантја 
него оно ало je било некада у Југославији, na чак и у Србији Петра 1 
Карађор1дч111ћа, када се говорило да je све било најдемократскије. 

Према томе, сматрам да je onaj закоп лобар, ла сс није могао lani 
боли у даном момепту. Зато hv гласаш у начелу за њега. (Олобра- 
нам.е). 

Прстседник: Има  реч Трипко Жугић. 

Трипко ЖугиН: Другови, ja сам icreo само неколико речи принци 
пијелно да кажем o овоме закомском пројекту. Друг Кацлеровић у 
своме roiiopv упоређивао je onaj закон ca мрошлим изборним закомима, 
који су били донсс«ни у старој Југослаиији. Ии сви знате, лрушии, 
како су се мзбори врптли у сгарој Југосланији. 'ln избори Су вршени 
noMohv i|4i (|iai<iopa: noMohv силс, IIOMOIIV корутшје ii nuMohv фалси- 
фикак!. II кад je даиас na днеппо.м релу изборми закон за Koiiciinvainv 
новс Југослаиије, овај се заком ne може ни у ком случају упоређивати 
va upom.nm законима, Ja мтлим, другоии, ла je ПОСЛе борби југосло- 
петких марола које су omi подили и :ia опих протлих 20 годииа ciape 
Југсклавије и ta преме onor tnercKoi viiimiianajvluT jiaia, onaj иат 
иарод заслужио u овога пута слободмо изрази enoje мишл.еи.с, да дође 
до једпе Koiuiinvaiiie која \\v бши прапм npeu гапиик југословенских 
народа. Ми треба да добијемо такпу Конгппуашу, која lir пунопажио, 
као iiciiiikKH  iipeicianiinK југсклопенских  парола,  aain  onionne закоие 
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ноној Југославији. Ми треба да добијемо такиу Конспиуату, којој се 
меће моћи замеритн ни изнутра ни споља. Ми треба да добијемо такиу 
Конституанту, која неће бити разјурена и растерана него која he бити 
праии nperciaumiK парплп Југосланијс, и чија he реч бити мсродаииа 
за нону Југославију. 

Onaj избории закоп који je даиас иред нама, као и осгали ВАКОНИ 
који <у у вези <:а њим, не треба да буле само са техиичке CTpaitt саир- 
шен, uno ja призиајем, него мора н no CBOJOJ суппипи и ПО СВОЈОЈ 
садржини да ОДГОМра правоме циљу за којим сии тежимо: да нмамо 
нопу Југосланију у којој he циетати слобода и у којој he бити nourro- 
иами принципи м прам марола југослопенских. Onaj закон технички je 
израђеи врло добро, упрат) санртен«, али cviimnia закона, no ИОМС 
мтпл.ен.у, јер се ja искрено и добронамерно борим и борио сам се 
ва чисгс приншпм демократије и sa пуну слободу народа, јер се више 
nehe поднал.ипа1и миком, јер се више Hehe Mohii употребљавати ни 
фалсификат, ни сила, ни корутшја, — суштина овога закона за моје 
принцнле политичке, за које се борим 30 година и које запупам, ne 
дајс ми допол.но гарантије да he се изиршти оно UITO ja желим. 

To сам имао ла кажем. 

Прстссдник: Има реч лруг Ma;iMmiih. 

Панта Maninmih: Закон, који je лред нама, бипш се разликује од 
старих закона. To je јелан слободан закон који даје право иародни.м 
маса.ма ла слободмо изррзе иол.у плрод;'. Ллтп изјаил.ује.м i;i hv у начелу 
iviacain ;ta onaj заком. Ja иерујем да he они који сгаил.ају примедбе 
бити уиерени, no заиршетку тбора и кжом сампх n^opa, да he гласап.е 
које je предвиђено, бнти ПОТПуно слободно и сани h-č' се умерити i.i :\ 
члил.али [фимедбе неоправдамо и беа мкакве потребе. 

Једна je (.map onvpna. Ми ме МОЖСМО HHKOMC lapaniouaiH да ли 
lie иарод sa n.eia i.iacam ИЛИ ne. У парод се МОЖС СЛОбодно nhn n тра- 
МШТИ народпо nonepen.e. Mn 10 пећемо нпкад спречпш. Али ако нско 
НС ИОЖС саставити .iikn- и лобшм .lono.i.an 6p<>i бмрача, ми :ia  п> НИСМО 
криви; крми je његов рад. Само ja сам i.i ro да се нешто спречи. He 
греба ннкако довволити u се повамлирују фашистички режими и ва се 
понове старе грсшке које су се понављале у чн<у мппулпх ^2 голипа 
naniei' полигичког ЖИВОТв. 

lllm >.е гиче бораиа, иогу ла ставим ову примедбу на приговор 
друга којп je потпуно добронамерш Они млаанкн, ona деиа, која су 
inKDM чегнрп годппе paiona.ia, пмала су пупо поиејн-п.е у чарпје. Они 
i'V   чак    6МЛИ   n   руКОВОДИОЦИ.    J.i   сам  био  G   п.пма.    ТаКВИ    M.iajmhn   o.l 
16    t7 годнна v ii)4.v борбе носнли су пушку у руци и иввршавали :ta- 

AaiKe СВ поуздап.ем, U СС ЧОВвК морао ВИВИТИ гакиој ЊИХОВОЈ сиечп. 
У  кжу  четрп  јолппе cnei i   шх  младпх л.улп  политчки je Ивграђена  И 
»раво je аа ги младићн, који су учестаовали у гоку рат«.., 
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Претседник: To није овде у питању. To je свршено ca Законом o 
бирачкнм списковнма. O то.ме, мислим, нема места да се сада говори. 
To je питање решено и молим да се говори o овом законском предлогу. 

Панта Малишић: Онда да завршим. Гласаћу   з a. 

Претседник: Има реч друг Шиме Бален. 

Шиме Бален: Другови и гооподо народни посланици, мени се учи- 
нило, слушајући гослодина Стојаловића, као да није добро проучио 
овај законскн приједлог, јер не стоји то да je загараитирано само 
Фронту да саставља овоју савезну листу. Чланови 20, 21 и 26 точно и 
сасвим јасно и глаоно соворе o томе, како се лостављају савезне листе. 
Kora je та ствар интересирала да то добро проучи, тај je проучио и 
знаде да се у члану 26 говори како се из окружних листа саставља са- 
везна ли^ста ако има најмање половину изборних округа у држави. Овај 
приговор који je овдје дао господин Стојановић, мени се чини да je 
дан само да се учини нвки приговор, јер никаквог темеља томе приго- 
вору апсолутно нема. 

Још нешто, другови и господо народни посланици. Чудно je ње- 
гово упоређење наше државне савезне листе или државних савезних 
листа, Koje ће се лоставити, са старим југославеноким листама из избора 
од 1935 године. Ми сни знамо, нарочито се тога сјећају старија гослода, 
a и ашоги млађи, каквим су бруталним методама провођени избори за 
вријеме старе Југославије да само добије владајућа листа. Наш закон, 
који je овдје предложен, који стоји пред шма, даје најшире демо- 
кратске могућности читавом нашем народу, свима слојевима нашег на- 
рода, изузев оних који су се огријешили o народ, даје најтире мо- 
гућности да народиа воља дође до пуног иаражаја. 

Мени се чини да се приговор господина Стојановића, може свести 
na оно o чему je било разгонора на пређашњим сједницама a то je 
основно: неповјереже, другови и господо, у ono OJITO je најсветије у 
нашој борби, нетшвјерење у ono што je најиећи резултат наше борбе, 
неповјерење у народну власт. 

Дружс Momo, опрости, алн ja мислим да би шкгк требало ла каже.м 
nap ријечп баш у вези са нашим младим борцима, ne због тога што би 
хтио да диокутирам o томе што je у закопу... 

Претседншс: Пема потребе. 

Шиме Бален (шкпвља): Hero само због тога да се друговима 
објасне неке ствари. Сматрам, другови и господо, да сваком пашем 
борцу, који je стуашо у Народпоослободилачку борбу, Иврочито 1941 
и 1942 године, није то била ствар херојска, него je то била лрнепствепо 
лолитичка ствар. У ono доба кад су се мпоги од пародпих послапика и 
мпоги од паших политичара тоталпо збупили и пису зпалн ко.ме цлрстпу 
да се опредијелс: земал>ско*1 лли лебеоком, нашп млади борци, било нх 
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je и од 14—15 година, знали су онда да се точно политички опредијеле. 
Па како да вам такав човјек не даје гарантије да ће моћи кудикамо 
лакша политичка питања да рјешава кад су рјешавали с успјехом и 
таква на којима су се наши бивши политичари збуњивали. Зато мислим 
да je поставка приједлога у погледу њихових изборних права апсолутно 
праведна и правилна. 

Сматрам да овај закон даје пуну могућност да се непосредно сло- 
бодно изрази народна воља. И, без даљег, кажем да ћу гласати з a 
овај закон. 

Претседник: Има реч др Кризман. 

Др Хинко Кризман: Ja држим, другови, да бисмо могли и морали 
да скратимо и да закључтго расправу у начелу o овоме законском при- 
једлогу. Морали бисмо зато, j ep нас чека .велики посао и велика 
дужност, да свршимо и овај и друге законе, који су пред нама. У.ста- 
нове овога закона изграђене су на најдемократскијим принципима. Ни- 
какве начелне примједбе нисам чуо, нити могу да се изнесу против 
овога закона. Све примједбе које су изнесене опадају у специјалну 
дебату, осим, кад би се хтјело, што je депласирано, да постави сада 
питање ловјереља у нашу народну власт. Зато држим да Оисмо могли 
пријећи на опецијалну дебату. 

У начелу гласам   з a. 

Претседник: Паигго се нико више не јавља за дискусију, ja сам 
хтео да кажем неколнко речи. 

Мислим да се илак треба осврнути бар са неколико речи, на при- 
медбе гру.пе која je изјавила да he гласати u p o т и в. Пре свега, на- 
помињен да je шеф те политичке странке седео у Влади и да je у Влади 
гласао за тај лројекат и да ј.е овај пројекат плод споразума с њим. Но, 
сада живимо у таквом периоду времена, управо у време које се озна- 
чава «ао предизборно, кад та страша сматра да може седети у Влади 
и истовремено гласати   против   Владиних пројеката. 

Л што je речено o савезној листн, j ep je она узета за повод такве 
изјавс, то je само једап нрло лош изгонор. Компараинја са држанним 
листама из режи.ма Пере Живковића, Стојадиионића итд. мислим да то, 
просто, спада у демагогију. Уствари изјава г. СтојанониНа имала je два 
тврђења: npso да та савезна лнста омогуНује, no том закону само једну 
странку, значи онбмогућава друге; загим каже: савезна листа оставља 
извесне логодиости тој једној страшш. To je, ипак, прилично велика 
разлика, разлика je да ли она има монопол или има извесне погодно- 
сти. Изјава садржи једаи напад na дапас постојећу власт и каже да не 
даје гарантије за слободу избора. Кад то неко посматра са партиоког 
ћепенка, онда иожда и изгледа то тако. Али та господа не треба да за- 
боравс да има читавих зсмал.а, федералних јединиаа у Југославији и 
Читавих области, na онла округа и срезова у другим федералним једи- 
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ницама, где локалне, месне, среске, окружне и друге власти потичу нз 
тајних избора који су опроведени потпуно демократски. A још има вре- 
мена до избора за Уставотворну скупштину. Имаћемо времена да се и 
на изборима локалних власти, срекжих и окружних, огледамо и у оним 
окрузима и срезовима и у оним областима и земЈвама, где то досада није 
спроведено, јер Закон o бирачким спиокопима омогућава опровођење 
кзбора за све органе Бласти. 

Најзад, рекао бих једну исгииу a то je: да врло велики број чла- 
нова Демократске странке и угледних њених функционера из унутра- 
uiiboCTH у Србији учествују врло активно у органима народне власти, 
учествују и као .претседници среских и окружних одбо.ра и као судије. 
И тако даље. Има их у свима органтма иародие власти. Карактеристично 
je, разуме се, да ни једног од таквих претседника окружних одбора од 
демократа господин Грол није предложио да уђе у Привремеиу народну 
скупштину. Он je бирао управо само такве, IKOJ'H не учествују у Фронту 
и који не учесгвују у раду народних власти. 

Господин Жугић, који би са већим лравом од шефа странке могао 
да се ^позове на своју демократску прошлост, ипак je <ада уствари за- 
ступао стару иедемократску Југославију. Moje je мишљење, a МИСЛИМ 
да je то мишљсње и целог овог Одбора, да je овај закон баш за те малс 
групе, најбоља могућност која се данас могла дати, да on пружа пуну 
гарантију за 'Слободу и чистоту избора. И ja сам уверен, да heie у спе- 
цијалној дсбати то уверење сами joiu в\шк лотврдити и да овај предлог 
закона у специјалној дебати нећс прегрпети никакве нарочпто битне 
мзмене.   (Гласови:   Тако je!). 

Прима ли се у иачелу Предлог закона o избору народних посланика 
за Уставотворну скупштину (Савезну скупштииу и Скупттину народа)? 
(Прима). Има ли ко против? (Трипко Ж у г и h и Илија 
C т o j a и o в и h : Гласамо п p o т и в). Објазљујем да je овај преллог 
за^она у начелу примљен. Против су гласали г. г. Жугић и Стоја- 
новић. 

Прелазимо на специјалну дебату. 
Ja liv читати члан no члан. (Ч и i a); 

II P Е Л Л O Г 
ЗАКОНА O ИЗБОРУ НАРОДНИХ  ПОСЛАНИКА   ЗА   УСТАИОП« )1Ч IV  СКУП- 

ттипу (CABii3Hy    скупппину u скуиштииу народа) 

1 

OnniTC одрсдбс 

Члан 1 
Избори народних посланика за Савезпу скупштину и Скупштину 

марода Уставотворне окупштине врше се no одрелбама овог Закона на 
оснону слободног, о.пштег, једнаког и непосредног изборног npasa и то 
KijniiM гласањем. 
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Има ли примедаба? (Нема). При.ма лн се члан 1 како je прочнтан? 
(Прима). 

Члан 2 гласи   (ч и т a): 
Члан 2 

Избори шродних посланика за оба дома извршиће се у ueioj 
држави истог дана и то у недељу. 

Указ o расписивању избора донаси Претседпиштво Привремене на- 
родне скупштине Демократске федеративне Југославије на предлог 
Претседника Мннистарског савета Демократске федеративне Југославије. 

Указ ће се објавити у „Службепом листу", и то најдаље два Me- 
cena пре дана одређеног за пзборе. 

AKO других примедаба нема, ja бих предложио да се не би два 
пута понављало „Демократске федеративне Југославије", да се у дру- 
гом ставу уместо „на предлог Претседника Минпстарског савета Демо- 
кратске федеративне Југославије" каже „на предлог Претседника Са- 
везне владе." 

Др Синиша Станковић: Шта значи ово у трећем ставу „најдаље два 
месеца"? Значн ли да може бити и ман>е? 

Претседник: To значи најдаље два месеца. Према томе, значи да 
се даље од тога не сме ићи a раније се могу расписати изборн. 

Др Синиша Станковић: Може се погрешно разумети. Мссто „нај- 
даље два месеца" требало 6и pehu „пајмање два месеца". 

Претседник: С.мисао je исти. Место „најдаље" рећп ћемо „иајмање". 
Гђје.ма томе, стављам члан 2 са овим допунама на гласање. Прима 

ли се? (Прима). 
Прелазимо на члан 3. (Ч и т a): 

Члаи 3 
Избори народних посланика за Савезиу скупштину Устаиотворне 

скулштине врше се у изборним срсзовима и no изборним окрузима. 
Нзборни окрузи се поклапају с одговарајућим административпим окру- 
зима. Уоним земљама где нема административних округа, Земаљска 
изборна комисија ће образовати изборне округе спајап.ем појединих 
изборних срезова. 

Градови Београд, Загреб, Скопл>с, Љубљаиа " Сарајево чине за- 
себне изборне округе. 

Број посланика за целу државу одређује Савезна изборна коми- 
сија према целокупном броју стаиовплка устаиовљеном у последп^ем 
попису становника 1931 године, тако да се на сваких 40.000 бира no 
један посланик. 

Затим, Савезна изборна комисија утврђује број посланика који 
пре.ма броју становништва припадају појединим федералним јединицаиа, 
односно областима. 
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Земаљске (обласне) изборне комиоије одређују од укудног броја 
посланика, који се имају бирати у федералним јединииама односно у 
обласгима, број посланика који ће се бирати у појединим нзборним 
окрузима ii изборним срезовима. 

Сваки админнсгратипни срез бира no ггравилу једног посланика. 
AKO би у појсдином изборно.м округу број додељених посланика за 
избор био већи од броја срезо.ва, најбројнији администратшши срезони 
се деле на два изборна среза. Ако би број додељених посланика био 
мап.и од броја адмнмистратинних срезоиа, мањи срезови ,се опајају у 
један изборни срез. Градови који no броју свог стаиовииштва немају 
услова да бирају бар једног послаиика спајају се у један изборни срез 
са суседми.м админкстративним срезом, остали градови чине један или 
впше изборних СЈ^езова. 

Број посланика који се бирају у појединим федералним једини- 
цама односно областима објавиће Савеана изборна комисија у „Службе- 
ном листу". 

Број посланика који ће се бираги у сваком округу као и изборне 
округе и изборие срезове у свачсој федералној једииици објавиће земаљ- 
ске (обласне) изборне комисије у службеним гласпииима федералиих 
једипнца (области) најдоцније иедељу дана од дана када je објавл^еп 
указ o расписивању нзбора за Уставотворну скупштнну. 

Под областима у смислу овога Закона подразумевају се Војводина 
и Косово и Метохија. 

Има ли примедаба?  (Има). Друг Ченто. 

Методија Андонов-Ченто: У трећој алинеји овога члана каже се 
да се број посланика одређује према целокупном броју стаиовника no 
попису из 1031 године. Ми имамо поједине срезове у којима су извр- 
шене иелкке измсне у броју становника. 

Прет^едник: Без обзира на ту измену колико je било становника 
у једном изборпом срезу no статистиии од 1931 године на сваких 
40.000 становника бира се no један посланик. (М е т o д и j a Андо- 
н o в - Ч е н гo :   Без обзира na измепе?) Без обзира na измеиу. 

Мстодија Аидонов-Чснто: Молим за још једно објашњенл. У кон- 
кретном случају једа« админисгративни срез има 65.000 становникл a 
други поред њега и.ма 25.000 становпика. Како he бити кандидати ту 
подел>ени7 Мало je нејасно. 

Претседник: Биће подељепи no свима срезовима тога истог округа. 
Негде hc добити два a нсгде једног послапика. Ако су два мап.а среза 
спојиће се у једап. Ако je onaj срез већи na има вите стаповпика него 
mro je предвиђено за јелпога послапика, поделиКе се. 

Методија Андонов-Чеито: Има.мо у копкрегпом случају 90.000 ста- 
новника који греба да бирају два посланика. Једап срез има 25.000 ста- 
ковника више од потрвбног броја a други укупно има 25.000 станов- 
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ннка. Дл ли he једном срезу припасти дпа кандидата нли једном и дру- 
гом no један? 

Претседнин: Поделнће се. 

Методија Андонов-Ченто: Или: треба извесне општине доделити 
мање.м срезу да добије 40.000 хиљада. 

Повереник Министра за Конституанту др Леон Гершковић: Најприје 
Саиезна изборна коиисија одређује укупан број послшника за цијелу 
Југослаиију. Кад се то ивврши, Савезна изборна 'комисија број посла- 
нпка дијели ш округе и кад их према броју станоинтптна подијели na 
сжруге, онда окрузи добијмју свој број послаиика који се дијели на 
сревове. KaiKo he се дпјелити конкретно, 'не може се na основу иашег 
roiiopa казати, јер не знамо колико ће који отсруг добити. Није апсо- 
лутно мерило код даљег додјељнвања onaj број него колико округ до- 
бија посланика. tono he се на срезопе подијелити број посланика то he 
одлучити земаљска изборна комисија која he водити рачуна o бројно^! 
стању пучанства. Сгога се ne могу упоређшшти два среза узета сама за 
себе без обзнра na поделу послашпка ^а омруге. He могу се упоређинаги 
два СЈ>сза колико he 'Ko од њих добити шослапнка. 

Др Хинко Кризман: Молио бих за објашњеље да ли адмипистра- 
тиипп <рез долази у одзир кад се дају мандати или .ce 'прави посебпи 
изборпи срез. 

Повереник Мпнистра за Конституанту др Леон Гершковић: У за- 
копском пројекту уснојепа je комбипапија између среског nehniiCKor 
принцнпа и пропорпиопалпог принципа, Стало се na гледиште да сваки 
срез бнра no једног послапкка. Из тога излази да се може знати ко je 
у ком срезу изабрап за посланика, без обзпра на то што he се доппије 
правити коректура. Ми гмо ппвгледом наших срезопа дошлп до тога 
да то, no прилици, одгоиара да he у огромпом броју случајева срезови 
добити посланпке. Ако један округ добије мале срсзопе, опда he се ти 
срезови спојити, a ако су велики срезоии na округ добије више посланика 
него mro има срезова, опда he се пекп срезоии дијелити na дпоје. 

Мстоднја Андонов-Чепто: Из онога произилази да у дпа округа 
може да се деси два разна тумачеппт. He само при постапл>ању капди- 
.'iaia пего и npn пзборном ре.чултату. 

Прстседник; He може бмги разпих тумачеп.а nero јсдпо, јер постоје 
саиезпа, федералпе n окружпе ii:tr)()i)iie комисијс. 

Методија Андонов-Ченто: Vsehv копкретпо диа друга броја. Један 
G0.000 a други 20.000. 

Претссдник: Моралп бисмо знати у коме .су округу та два среза и 
колико je таквих ситуапија у осталим срезоиима, то јест у целом 
округу, na да израчупамо, колико долази послапика na ueo округ. Тек 
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после тога зпаће се како ће бити извршена подела no срезопима. Онако 
вн извадите лва среза јсдан велики и један мали и не можемо нтита 
дискутујући да утврдимо. 

Методија Андонов-Ченто: Може да се деси у пракси да Ирилепски 
срез има 65.000 стаповинка и Крушевски 25.000. У том случају испало 
6и да из Прилвпа буду иза^рана два посланика a ниједан из Крушевског 
среза. 

Претседник: Видим да и поред свих објашњења нисте разуме.ш 
овај члан. 

Др Драгољуб Јовановић: Колико he бити посланика у целој земл.и? 

Претседник: Ja мислим око 400 за Саисзну ^.купштину. 

Др Драгољуб Јовановић: Да ли се можс десити да у једиом срезу 
буду изабрана два посланика. 

Повереник Министра за Конституанту др Леон Гершковић: He може 
се догодити да у једном срезу булу изабрана диа посланика. У једиом 
срезу може бити изабран само један пскланик, али за дна среза, ако су 
мали, може бити биран један послаиик. 

Јефто Павић: Овдје je принципијелно постављено да сваки срез 
треба да има посланнка. Ja мислим да je закон поставио добре осноие, 
a тешкоћа ће бити. 

Владимир CiiMiih: Администратинмп срез припиипијелна je ОСНОва 
a лостоје и изборни срезови и онда no распореду, који je дат за округ, 
окружна комисија даље распоређује и ако се наиђе na такав случај 
изборне комнсије ћс унаирсд да решаиају то питање тако да he ивборни 
срез одлучити a ле адииннстративии. Већи лсо ићи he мањем. Али ако 
je један административни срез такав да нспуњава 85.000 становника 
6nhe подељен на два изборна среза и у IOM случају не може се IIOCTUIUI 
аподиктички резултат, ту може бити малих разлика, али у оснони 6iilie 
оно што je у закону речено. У мањем делу државе где су мали сре- 
зови, биће спојенн тако ча he изборни срез исправити ону фактичку 
чнп.сницу, да нису сни административни срезови једнаки. Тако сам ja 
разумео. 

Претседник: Ja мислим да je o овоми члану доста диокутовано. Ако 
више nehe пико да говори, ja бих питао: прима ли се члан 3 са допуном 
у rpehoj алинеји да се иза речи „на сваких 40.000" дода рсч „станои- 
ни.ка".  (Прнма). Члан 3 je примљен. 

Ирелазимо на члан 4.  (Чита): 

Члан 4 

Избори на; одних носмннка за Скунппину иарода Устаиотаорме 
скупштине врше ct no федералннм  једииипама, у Војводини, у Косоиу 
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ii Метохији. Бирачн сиаке федералне јединиие бирају no 25 посланика, 
бнрачи Војподине 15, a Косопа н Метохнје 10 посланика. 

Има ли ко шта да прнмети? Трипко Жугић. 

Трипко Жугић: Хтео сам једно обавештење. Оиде се, према избор- 
ном закону, федералне скупштине народа прикључују Уставотворној 
скупштини, Конституанти. Ja бих разумео да ове скупштине федералне 
остају на своме терену као саставни део Конституанте. Али, како знам, 
скупштине федералне учествују у Конституанти и претстављају своје 
федералне једииице. Желим да ми te објасни да ли су тачно претстав- 
.вене једннице за Конституанту према броју бирача. 

Дп Синита Станковић: To je no начелу равноправности. 

Претседннк: Опростите, мене чуди такво питање. Мене чуди да 
друг Жугић ннје схватио смисао овога члана. Не говори се овде o фе- 
дералној скулштипн као саставном делу Уставотиорне скупштине. Нигде 
од тога нн трага. Овде се ради само o начину na који сс бира Скупштина 
парода, односно o броју који дају поједипе федералне једипице и обла- 
сти за Скушптину народа као други дом Уставо1ворне скупштипе. 
У дискусији o Предлогу закопа o Уставогиорпој скупипини ми с.мо 
говорили o тој стварн и знамо да je осигурана равноправност народа 
и равноправност федсралппх јединипа и без обзпра na то да ли има 
Србија три и no милиона стаиовпика или Црна Гора 350.000 становпика 
one имају једнак број послаиика у Скутптипи парода, a имају у Скуп- 
штини парода исто тако лраво да одлучују меродавпо o Устаиу као Са- 
везна скупттина, то јест други дом у који се бира, бсз обзира na фсде- 
ралие једипице, на сваких 40.000 стаповпика no јсдан посланик. 

Према томе, Скупштипа парода и Савезна скупштипа заједно чине 
Конституанту. Сад je, ваљда, јасно. 

AKO других примедаба нема, стављам члап 4 na гласање. Прима ли 
се?  (Прима). Има ли ко   против?   (Пема). Члап 4 je примл.ен. 

Прелазимо на члан 5. (Чита): 

Члан 5 
Вирачко право грађана na изборима за оба дома Уставотворие 

скулштине nponucano je Законом o бирачкпм списковима. 
Гласање na пзборима je nornvno слободпо. Миједан opran власт 

ne може ни у ком случају позвати бирача na одгонорност за гласан.е 
na пзборима, нити може од бнрача тражнти да кажу за кога су гласали. 

И.ма ли примедаба? 
Павао lloupniili: У другој алинеји члана 5 каже се: „Гласање на 

пзборима je потпуно слободно". У пракси видпмо да сада посгоји на 
lepenv огра^шчепо Kperaibe и уведеи je систем пропустцв и објаиа у 
иијелој земљи. Да бн сс обезбиједило слободпо гласање, ja мислим да 
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би било потребно уиијети у ову алинеју додатак, да се за вријеме избора 
укину пропуснице п објаве. 

Претседник: Ja сматрам, да то не спада у овај закон. Кад се каже, 
да je бирачко право потпуно слободно, то одлучује пуну слободу 
кретања. 

Милош Царевић: Сматрам да су у оиоме закону испуштене две 
ствари^које треба да се предвиде. To je уобичајена npawca да ниједна 
иласт не лозива бнраче ни ло ком основу, да би се спречила злоуиотреба 
од стране власти или утицало на понашање бирача, што се на други 
начим пе може да спречи, сем да се власти, у једиом ограииченом вре- 
мену, онемогући да позива грађане, да би могли слободно да гласају. 
To je једно. Друго, да се у неку руку заштите кандндати, њихови заме- 
ници и претставници листа. Стога преллажем, да na крају овога члана 
дођу две алииеје које 6н гласиле, и то: лрва, отпрнлике овако: „Ha 10 
дана inpe избора n 5 дана после избора ниједна народна власт ne може 
позвати бираче ни no ком основу." 

A друга алинеја би гласила: 
„Кандидати н њихови заменици и претставници листа и њихови за- 

мепици у истам времеиу не могу бити затворени сем случаја затицап.а 
na делу злочина." 

Др Драгољуб Јовановић: Ja бих предложио да после члана 5 дође 
алипеја која би гласпла: „Сваком бнрачу у времепско.м периоду 15 лапа 
npe и до 5 дапа после избора мора бити дозвољено слободпо кретап.е 
no земљи." To je потребпо и због печалбара којп пду сиојим куКама. 

Претседник: Можсмо упети у члап 5 као трећу алипеју Baui пре- 
ллог, a као челврту и пету предлог друга Llapeunlia. 

Према томс, члан 5 са овим допупама  масио бн овако  (чита): 
Бирачко право грађана na изборпма за оба дома Уставогнорпе 

скупштппе nponiicano je законом o бирачкпм спмскоиима. 
Гласање на изборима je потпуно слоболпо. Ни један орган власти 

ne може ни у ком случају позиатн бпрача na n;ironopno.cT за гласање 
na изборпма, нити може од бирача тражити ua кажу sa кога су гласали. 

У вре.мепу од 15 дана npe дапа избора ДО 5 лапа после избора ne 
може се огрЈмтчаватп слобода крстап.а бирача. 

Ha 10 дапа npe пзбора и 5 дапа послс избора ни јелпа народна 
власт не може позвати бирача ни no ком оспону. 

Капдплатп и п.пхоии замепипп и претсганппип лмаа и п.пхови за- 
неници у истом времепу ne могу бити загворени сем случаја затииања 
na делу злочина. 

AKO нема примедаба na овако, no предлогу Царенића и Драгол.уба 
Jonanounha, npoiimpen члап 5, питам: Прпма ли се члап 5 како je про- 
читан? (Прпма). 
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Прелазимо на члан 6. (Чита): 

Члан 6 

За народног посланнка може бити нзабран снаки грађанин који 
ужива бирач.ко право. За посланика Савезне скупштине Устаиотворне 
скупштине може бити изабран снаки држављаннн Југославије. 

За посланика Скупштине народа Уставотворне скупштине може 
бити изабран само држављанин односне федералпе јединике у којој се 
бира a за посланика области може бити биран само припадник те области. 

Једно нсго лнце не може у исто време да се бира за лослашика Са- 
везне скупштинс п Скупштине народа Уставотворне скупштнне. 

Чланови окружиих и среских (градских) изборних комисија и би- 
рачких одбора, ако се капдидују за народне посланике, престају биги 
чланови комисије односно одбора. 

Има ли при.медаба? 

Лр Драгољуб Јовановић: Предлажем да се друга реченица у првој 
алинеји ouor члана, која почип.е: „За посланнка. . ." издвоји у посебаи 
став, став други. 

Претседник: Прима ли се Драгољубов предлог? (Прима). Има лн 
joiii иримедаба? (Нема). Прима ли се члан 6?  (Прима). 

Ha реду je Одељак II    - Изборие комнсије. Члан 7 гласи (ч ита): 

Члаи 7 

Избирима руководс избарне ко.мисије, које су државнн органи за 
Bpiueit.e задатака (),ipt'l;imx овим Закоиом. 

У ту сврху образују се Савезиа изборна комнсија, земаљске (обла- 
сне) изборне комисије, окружне и среске  (градске)  изборне комисије. 

И.ма ли прммедаба? (Нсма). Прима ли се паслов другог одељка и 
члан 7? (Прима). 

Прелазимо на члан 8. (Ч ита): 

Члаи 8 

Савезну изборну комисију која има седиште у Београду поставлЈа 
Прсгседииштво Приврсмсие народне скупштине Демократске (^слсра- 
тивне Југославије. Ова комисија сс састоји од Јфетседника, секрегара и 
IRT члаиова. Прегседиику, секретару и члапоиима комисије олређују 
ее заменици. Претсединк комисије je претседник Савезног врховног сула. 

Комисија je надлежиа за: 
1) гехпичку ПЈјипрему избора: 
2) поставл.аи.е зе.мал.ских   (обласмих)   избориих комисија; 
3) одређиваи.е броја посланика у свакој федералној јединици 

односно области; 
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4) прнмање  пријава  и  потнрђивање  савезних листа; 
5) решавање no жалбама против решења земаљских, обласних и 

окружннх изборпнх комисија; 
6) утврђиваље и проглашење резултата избора савезних посла- 

ника за Уставотворну скупштину; 
7) вршење других задатака  no одредба.ма овог Закона. 
Састав изборпе комисије објавпће се у „Службеном лисгу". 
Има ли ко шта да примети или предложи?  (Нема). Прима ли се 

члан 8 како je прочитан? (Прима). 
Члан 9 гласи   (ч и т a): 

Члап 9 

У свакој федералној јединици, односпо области, образоваће се 
Зе.маљска изборпа комисија у седишту земаљске владе, односно Обласна 
нзборпа  компсија у седншту Обласпог народног одбора. 

Ове комиспје поставља Савеана нзбормп комисија, иа предлог Прет- 
седништва Земаљске скупппипе (већа) односно Извршног одбора обла- 
сног народног одбора. Комисија се састојп од претседника, секретара и 
пет чланова. Претседпик, секретар и члапови нмају замеппке. Прсксч- 
пик коиисије je претседник или јсдан од чланова Земаљског (обласног) 
врховног суда са правном спремом. 

Ко.мисија je падлежна за: 
1) техпичку опрему избора; 
2) постављап.е окружних изборних компсија; 
3) одређиваи.е броја послаиика за поједине пзборне округе и 

срезове; 
4) коптролу рада окружпих изборних комисија; 
5) лотврђивање зсмал.ских листа за избор послапика народа no 

федералним једипипама и областима; 
6) решавап.е по жалба.ма против рсшења окружних изборних 

комисија; 
7) утврђивап.е и проглатење ризултата избора послапнка народа 

no федералним јелиницама и областима; 
8) вршење другнх задатака no олрсдбама овога Закона. 
Састав земаљских (обласних) изборних комисија објавићс се у 

„Службепом листу" и службеним гласшшима фслералних јелипицл 
односно области. 

Има  ли  прнмелаба?   (Пема).  To  значи  n  onaj   члан примамо  без 
дискусије. Прима лм се?  (Прнма). 

Ha реду je члан 10.  (Чита): 

Члан U) 
У сваком избориим округу образоваће се Окружпа изборпа коми- 

сија у седишту Окружног пародног одбора, односпо Окружног пародног 
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суда. Ове комисије поставља Земаљока (обласна) изборна комисија на 
предлог извршних одбора окружних односно обласних народних одбора. 
Окружна изборна комисија састоји ce од претседника, секретара и три 
члана. Претседник, секретар и члаиопи имају заменике. Претседннк ко- 
мисије je претседник или један од чланова Народног окружног суда. 

Конисија je надлежна за: 
1) техничку припрему избора; 
2) постаиљање среких изпршних комисија; 
3) утпрђинање и проглашење резултата избора савезних посла- 

ника Уставотворне скупштине; 
4) решаваље no жалбама бирача због неправилности у току избора; 
5) вршење  других задатака  no  одредбама  овог  закона. 
У градовима који сачињавају засебне изборне округе, послове 

окружне изборне комисије вршиће градска изборна комисија. 
Састав окружних изборних компсија објавиће се у службеним 

гласницима федералних јединица, ОДНОСНО  области. 
Има ли примедаба na овај члан, или ћемо и њега примити без диску- 

сије.  (Има). Молилј. 

Др Синиша Станковић: Предлажем да се на крају првог става 
члана 10 после речи: „Народног окружног суда" дода „са правном 
спремом". 

Илија Стојановић: Код овога члана хтео сам да кажем само ово: 
ми .смо за принцип иародие власти. O томе нема спора. To сам хтео да 
кажем с обзиром на малопређашљи ronop господипа Претседника. 

Iloimo избори нису спроведепн, то осталим групама пропорцио- 
нално није омогућеио учепЈће у народној властн. 

Прннцш народне власти ми признајемо, јер сматрамо да одговара 
духу демократије и демократских лрннципа. 

Толико сам ради објашљења хтео да кажем. 

Претседник: За реч се јавља лруг Перо Крстајић. 

Перо Kpcrajnh: Овдје постоји један недостатак. Овс комисије по- 
ставља земал,ска изборна комисија na предлог извршног одбора одно- 
сно обласних народних одбора. Код иас у Црној Гори не постоје 
окружни одбори него само среоки и онда: no чијем hc предлогу бити 
формирзне ове комисије. Ми немамо окружних одбора. 

Претседник: У оним земл.ама у којима псма администратининх 
округа, слојиће се поједини нзборни срезови у изборни округ. И потто 
нема админмстративних окружних одбора да лредложс, мораће се тра- 
жити предлози од греских одбора оних срсзона који су спојспи у једаи 
округ. 

Прима ли се члам 10 са додатком иа крају прве алипеје: ,,са прав- 
ном спремом". (Прнма се). 
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Прелазимо на члан 11. (Чита): 

Члан 11 

У снаком изборном срезу образонаће се Среска изборна коммсија 
у седишту Среоког народног одбора. One комисије поставља Окружна 
изборпа комисија на предлог Извршног одбора среског народног одбора. 

У градовима којн образују самостални изборни срез или срезове, 
образоваће се градске изборне комисије са надлежношћу среске 
изборне комисије. 

У градовима који чине засебне нзборне округе, образоваће се 
нзборнс комисије за поједине реоие (реоиске изборне комжије) са 
надлежношћу среске изборне комиснје. 

Среска изборна комисија се састоји од претседника, секретара и 
једног члана и њихових заменика. Претседник комисије je један ол чла- 
ноиа Народног среског суда no могућности са правиом спремом. 

Комисија je надлежна за: 
1) течничку припрему избора; 
2) постављан.е бирачких одбора; 
3) утврђивање изборних резултата у изборном срезу; 
4) достављање изборних аката Окружној изборној комисијп no 

запршенпм нзборнШ', 
5) вршење других задатака према  одредбама  овога Закона. 

Ja бих тражно јсдно објати.еи>е од стручњака. У алинеји другој 
каже се: „У градовима који образују самосталнм изборни срез или сре- 
зове, оразопаће се градске комисије са падлежношћу среске нзборне 
комнсије". Шта то значи? Да ли значи да he те среске комисијс ности 
само назив градскс комисије тако да he у јелном граду и.мати три коми- 
сије, комисија за сваки срез или he постојати поред трију срезова и 
једна yje;inii.yjyha градска комисија. 

Повереник Миннстра за Конституанту др Леон repniKOBiih: Ако гпа- 
.loiiii чине јелап избории срез значи да имају толико стаиовинка л.'. мпгу 
бирати једног посланика и они he егзмстирати као један срез. Вјеро- 
ватно he градови Марибор и Субоита бирати no два посланика, a сваки 
onaj град 6nhe у сасгаву једног изборног округа али he имаш .ina 
изборна среза у самом граду. 

Градови који су подељени н^ велкке рејони који према броју ста- 
НОВНИКа чипе пзборни округ HNiahe н градску изборпу комисију за mio 
град са маллсжпотћу окружпе нзборне комисије и рејонске нзборне 
комисије са падлежноп^у среске изборие комисмје. 

Претседник: Добро. Има ли joni KO ima да mira? (Иема). Прима 
ли се члаи 11 ? (Прима). 
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Прелазимо на члан 12. (Чита): 

Члан 12 
Изоорне комисије пунопраино одлучују кад je присутко више од 

половине чланопа. Одлуке се доносс већином гласова присутних чла- 
нопа. У случају једиаке поделе гласона одлучује глас претседника. 

Има ли примедаба? (Не.ма). Ни питања? (Нема). Значи и члаи 12 
се прима?  (Прима). 

Ha реду je одел.ак III — Кандндатске листе -   и члан 13. (Ч и та): 

III 
Кандидатске листе 

Члап 13 
Мзбори народних посланика за Саиезну скупштину Устаиотворие 

скупштине ирше се no савезним и окружним листама. 
11збори за Скупттину парода Уставотворне скупштине врше се no 

земал.ским листама за оваку федералпу јединнцу и no обласним једи- 
иииа.ма за сваку област. 

Има лн примедаба? (Нема). Прима ли се члан 13 са поднасловом? 
(Прима). 

Изволите чути члан 14.   (Чита): 

Члан  14 
Кандидатске листе за изборе народних шклапика за оба дома Усга- 

вотворне скупштине може подпети на потврду овим законом одређен 
број грађапа који ужпвају бирачко право. 

Има лн прпмслаба? (Иема). Прима ли се члаи 14 како je прочитан? 
(Ирима). 

Изволите чути члан 15. (Чита): 

Члап 15 
Савезну листу за изборе наролпих послаиика за Савезну скупштину 

Уставотворне скупштиие чинн" носилац листе и све окружне листе у 
Њеном састаиу са спојим среским капдидатима  n заменишша. 

Носилац савезне листе ne мора бити срески кандидат на некој 
окружној листи. 

Савсзпа листа се саставља овако: на челу листе заппсује се назии 
ЛИсте, којим се ona разликује од других листа. Затим се ставља поро- 
Дичпо и рођсно име, 3aiiiiMaibe и место стаповања носиона ли'сте. 

Испод тога нсппсује сс no окрузпма породичмо и pol;eno име, заии- 
Мање n место становања СВвКОГ кандидата и ».еговог замсппка n;'. 
рКружним листама са ознаком среза (града) за који се кандидује. 
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Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се члан 15?  (Прима). 
Ha реду je члан 16.  (Чита): 

Члан 16 
Окружна листа састапља се овако: на челу листе записује се назив 

листе, којим се она разликује од других листа. Затим се ставља поро- 
дично и рођено име носиоиа санезне листе, ако je окружна лнста у 
састаоу саиезне листе. 

Испод тога уписује се породичио и рођено име, заиимање и место 
станопан.а сваког кандидата и његовог заменика као и срез за који се 
кандидује. 

Уз кандидатску листу подиосиоии су дужни да поднесу Окружиој 
изборној комисији писмени пристаиак сваког појединог кандидата м за- 
меиика који мора бити оверен од стране ма ког иародког среског суда, 
као и потирду надлежне среске, односно градске изборие комисије o 
бирачком праву подноснлаца листе, кандилата и замепнка. 

Има лн примедаба? (Има). Изволите. 

Др Синиша Станковић: У овом члану предлажем малу стилску 
измену. Да би се нстакло да једна окружна лнста која je везана за са- 
везну листу мора имати и носиоиа савезне листе, да се каже овако; 
„AKO je окружна листа у саставу сапезне листе, на њој се ставља nopo- 
дично и рођено име носиоца савезне листе." 

Претседннк: Добро,  слажем се.  Али,  можс  комопно ла  остане  у 
овако. Прима лм се ueo члаи 16 какп je иредложен? (Прима). 

Изволнтс чути члан 17. (Чита): 

Члаи 17 
Земаљска (обласна) листа за избор пародних посланика за Скуп- 

ттину народа састааља се овако: на челу листе записује се назнв листе, 
којим се ona разликује од других листа. Затим се уписује породичпо " 
рођено име, запиман.е и место сшновап.а носиоиа листе. Kao носилаи 
.'икте с.матра се капдпдаг, којм je озиачеп првн no реду. 

Испод тога уписује се породично и ро1;ено нме, запиман.е и место 
становаља сваког кандидата и и.сговог заменика. 

Уз кандидатску листу подносиоци су дужнн да поднесу Зсмаљској 
(обласној) изборпој комисији писмеии пристаиак сваког предложепог 
кандидата и заменика, који мора бши оверен од страпе ма ког народног 
среског суда, као и потврду надлежне среске, односпо градске изборнв 
комисије o бирачко.м праву  ПОДНОСИлаиа ЛИСте, капдидата  и  замешка. 

Једној зем<1Л.ској (обласиој) листи уз пристапак иосиопа те листе 
м под зајелничким иалзоро.м могу се припојити, ради заједничког уче- 
ствован.а у изборнма у односу na друге листс, једиа или више земаљскиХ 
одмосно обласних листа. 

Има ли примедаба?  (Има). Молим. 
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Перо Крстајић: У последњем ставу ово „заједннчким надзором" je 
очигледно груба грешка. To je свакако „називом". 

Претседник: Тако je! Прима ли се onaj члан? (Прима). 
Прелазимо на члан 18. (Чита): 

Члаи 18 

Једно исто лице може биги означено као кандидат на листи за Са- 
пезну скупштипу за највише два изборн? среза истог изборног округа. 
У том случају оно мора имати за сваки срез другог заменика. 

Једно исто лице може бити означено као срески кандидат нли за- 
меник за највише шест избориих срезова у земл.и. 

Има ли примедаба или питања? (Мема). Прима ли се члан 18? 
(Пркма). 

Члан 19 гласн   (ч и т a) : 

Члан  19 

У сваком изборном срезу могу бнрачи no чл. 14 овога Закона истаћи 
посебне среске кандидате везане за једну окружну лнсту уз одобрење 
подносилаца окружне листе. За истицан.е сваког оваквог кандидата по- 
гребио je најмање педесет потписника, бирача у срезу. У свему осталом 
he се и овде сходно примен.ивати одредбе овога Закона o окружним 
пистама. 

Везивање среских кандидата врши се приликом подношења на 
Потнрду оне окружие листе уз коју се везује. 

Има ли прнмсдаба?  (Ие.ма). Прима ли се?   (Прима). 
Ha реду je одељак IV — Пријаиљивање, подношење и погврђи- 

Haii.c листа. Изволнте чути наслов и члан 20. (Чита): 

IV 
ПриЈављивање, подношење и потврђивање листа 

Члан 20 

1 рађани којп памеранају да подиесу савезну листу на потврду мо- 
Рају претходно достаиити Саиезној нзборној комисмји прпјану своје 
савезне листе. 

Пријава савсзнс листе садржи: 
1) назив листе; 
2) поролпчно и ро^ено имс, занимање и место становања посиопа 

листе. 
Пријаву мора пашнсати 100 грађаиа који уживају бирачко прано. 

"рпа   ipii  no  реду потписника сматрају се подносиоцима пријапе. 
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Прнјанн се прилаже уиерење надлежних среских односно градских 
изборних комисија o бирачком праву носиоца листе и потписнмка 
пријаве. 

Пријава се подпоси најдоцније 10 дана од дана објапљнвања указа 
o расписивању избора. Савезна комисија мора донети своје решење у 
року од 24 часа од подношења пријаве. 

Кад утврди недсктатке na лријави листе, Санезна изборна коми- 
сија ће позвати лодносиоце и тражити да нх уклоне. 

Против решеља Савезне изборне комисије подносноци нмају право 
жалбе Савезном врховном суду у року од 48 часона. Врховпи суд доноси 
своје решење у року од 24 часа. 

Има ли примедаба на овај члан? (Има). Изволигс. 

Др Драгољуб Јовановнћ: Предлажем да се пријава за савезпу листу 
подносн са више од 20 грађана да ne испадне да треба више грађана 
који пријављују окружну листу него земаљску. Да ставимо 200. 

Претседник: Ово je само за пријављивање, ono није за подношсп.е. 
Ради се o то.ме да се олакша пoднoшe^be пријава за савезну листу да 
не би само подношење пријаве било везано за то да људи који подносе 
пријаву морају бити из толиког броја округа. Они који подносе при- 
јаву могу бити сви из једног иеста, 100 гра1)ана из једног места може 
да предложи једну саиезну листу. 

Милош Царевић: Ja мислим да су овде довољна тројица који се 
сматрају подносиоиима. Сви предлагачи окружие листе уствари пре- 
длажу савезиу листу. 

Претседник: Ja мислим да немамо иотребе ма шта да мем.амо у 
овом члану. Шта мисле другови? (Слажемо се). Према томе, члаи 20 
je примљен како je предложен. 

Прелазимо на члан 21. (Чита): 

Члан 21 

Окружие листе могу бити у састаиу савезне листс и самосталне, 
У саставу истс савезне лисге у истом округу може битн само једна 

окружиа листа. 
Окружна листа која je пријављена као самостална листа ме може 

се накнадно пријавити у састаг.у савезнс листе. 
Окружиа листа која je пријављена као саставни део јсдне савезне 

листе може сс накпадно од cipane подносилаца означити као самостална 
лнста, ако не дође до образоиаи.а савезне листе у чијем je саставу била 
пријављена или ако савезна листа ne буде потврђена. 

Има ли примедаба? (Има). Молим. Ja волим кад има прим-лгб:!- 
Иначс би било монотоио. Изволите. 
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Јефто Павић: Мене буни oua стнлизацнја прве алинеје. По и,ој 
није јасно да ли се окружне лнсте могу истицати и посебно, самостално, 
тј. да не буду везане, или 1како се овдј« каже, у саставу савезне листе. 
Јер, око ,,и самосталне" није довољно прецизираио. 

Милош Царевић: 11 ja исто тако мислим да овде нешто недостаје, 
j ep се окружне листе могу истицати независно од савезне. 

Претседник: Лма. то je јасно, само боље би било да се ово „и" 
претвори у „или", na je све у реду. (Гласови: Тако je!). Даклс, 
iipi;a алинеја бп онда гласила: „Окружне листе могу бити у саставу са- 
везне листе или самосталне". 

Јесте ли задовол>ни? Je ли ^сад јасио? 

Јефто Павић: Сад je све у реду- 

Претседник: Прима ли се члан 21 са овом изменом у првој алинеји? 
(Ирима). 

Изоолите чути члан 22. (Чита); 

Члан 22 

Окружна листа мора се поднети na потврду у два примерка Окру- 
жпој изборној кошкији најдоцније пет недеља npc дапа пзбора. Коми- 
сије he подносиопима олмах издат потврду o пријезму листс. 

Окружну лпсгу мора Потгакати no 150 грађана, који уживају би- 
рачко право из пзборпог округа, од којих мора бити најмаље no 20 из 
половине изборпих срезова тога округа. Прва три потписника се сма- 
трају подносиоцима. 

Уз окружпу листу, која се пријамл.ује као саставии део једпе са- 
везне листе мора сс поднетп пристанпк носиопа ове савезне листе и 
дпказ да je савезна листа пријављепа. 

Ilorniicn морају бити оверени од страпе ма ког народног суда. 
Прима ли сс члап 22? (Прнма). 
Ha реду je члап 23 који гласн (чита): 

Члан 23 

Окружна изборпа комисија угврдићс одмах no пријему каплпдатскс 
лнсте да ли je сасгављепа према одредбама овог закопа. Лко комисија 
iial;e формалне недостатке, ona he o томе одмах обавестити подносиопс 
листе и поавати их да недостаткс уклоне. 

Има ли примедаба?  (Нема). Прима лп се?   (Нрима). 
Ha реду je члан 24, којп гласи (чита): 

Члап 24 

Чпм Окружна изборпа комиспја прп.мп кандидатску листу, она he 
je зајсдно ca имснима подпосилапа пзложпти бирачима у ском седишту 
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као и у свим седиштшма срескнх изборних комисија, и у објави изнети 
одредбе овога члана o праву бирача на приговор и поступку no то.ме. 

Бирачи имају право да у року од три дана уложе приговор против 
кандндације оних лица која слатрају да немају право да буду бирана. 

Приговори се подносе изборној комисији непосредно или преко 
среских народних одбора. Комисија од.мах улознаје подносиоие листе 
с уложеним приговорима, који имају право да у року од 48 часова 
поднесу одговор на приговоре. 

AKO других примедаба не.ма, предложио бих да •се у првом ставу, 
последњи ред, стави једно „о" које се испало при штамшњу, дакле 
једно „о" и то овде иза „и", a пре „поступку", тако да ово треба да 
гласи „и o постпуку по томе". 

Има ли JOHI ко какву примедбу? (Нема). Прима ли се члан 24? 
(Прима). 

Ha реду je члан 25, који гласи (чита): 

Члан 25 

AKO после свега тога комисија no службсиој дужности или na 
основу пригопора бирача утврди да полонина предложених капдидата и 
заменика na истој окружној листи немају право да буду бирани, ona 
he, у року од 24 часа, листу одбацитп и o то.ме одмах обапеститн подно- 
с-иоце посебним pemeibCM. Против овог решви.а подносиоцн имају право 
жалбе Земаљској (обласној) изборној комисији у року од 24 часа од 
пријс.ма н.еног решења. Жалба се може предати непос.редно Земал>ској 
(обласној) изборној кошкији или преко Окружне изборпе комиснје. 
Pemeihe Земаљске (обласне) изборне комисије je коначио и мора се 
донети у року од 24 часа од примљене жалбе. 

AKO пак комисија no службеној дужности или на основу приговора 
бирача утврлм да једаи или више кандидата и заменнка на окружној 
листи немају право да буду бирапп за посланике, она ће o томе у року 
од 24 часа издати подиосиоиима посебно решење. Подносиоци имају 
npano ла у року од 24 часа од пријема решсња предложе друге канди- 
дате уместо одбијених, или да се пропш pemen.a жале Земаљској (обла- 
сној) нзборној комисији. У погледу ове жалбе и решења Земаљске 
(обласпе) комисије важе одредбе преднЈег става. 

AKO нема никаквих иедостатака или ови буду уклон>ени, комисија 
he у року од 24 часа потврдити кандидатску листу, озпачити време кад 
je листа потврђеиа и која je она no реду и o томе одмах обавестити 
подносиоце листе и Земаљску (обласпу) изборпу комисију. У против- 
пом he комисија у року од 24 часа листу одбитн. И овде важе одредбе 
из ст. 1 овог члана у погледу жалбе и pemen.a Земал.ске (обласпе) 
изборне комисије. 

Иотнрђепе окружне листе објављују се у „Службспом листу" као 
и у службеним гласпииима федералних јединица, одпосио области. 
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Др Макс Шнудерл: У последњој алниејн, овде где се говори o 
„Службеном листу", треба рећи савезни, да би се прецизирало, да се 
не мисли да he се то објапљипати у федералним службеним листовима. 

Претседник: Добро.  (Прима се). Има ли још ко шта да примети? 
(Нема). Прима ли се члан 25 са овом допуном? (Прима). 

Идемо даље. Члаи 26 гласн   (чита); 

Члан 26 

Подносиоци савезне листе морају најдоииијс 14 дана пре дана 
избора поднети Савезној нзборној комисији састављену савезну листу. 

AKO у TOM року пријављеиа листа није поднета на потврду, Савезна 
изборна комнсија својнм решњем потврђује да ова листа не постоји. 

Савезна листа мора бити састављена из потврђених окружних листа, 
у најман.е полоиипи нзборннх округа у држави. 

AKO комисија наће на листи формалне иедостатке, она ће o томе 
иајлоцније за 24 часа обавестити подиосиоце савезне листе и позвати 
)ix да недостатке уклоне. 

Својс peiueibe којим потврђује или ne потврђује савезну листу 
Савсзна изборна компсија дужна je донети у року од 48 часова од 
подношења листе на потнрду. У i>eiiieihy којим потврђује листу коми- 
снја ће означитн време кад je листа потврђена и која je она no реду. 

Против решен.а Савсчпс изборие комисије подносиоци имају прзво 
жалбе Савезном врхоипом суду у року од 48 часова од примл.еног ре- 
uieiba. Суд je дужан доиети одлуку у року од 24 часа од примљене 
жалбе. 

Потнрђсиу саиезиу листу комисија објавлЈује одмах у „Службеном 
листу", извештава o томе подносиоце листе посебиим решењем, a преко 
веналкских (обласних) изборних комисија обавештава такође и све 
окружне изборпе ко.мисије у држави. Исто тако се у „Службеном листу" 
објављује peuien>e Саиезне изборне комисије да једна изборна листа 
није потирђена или да пе постоји. 

Перо KpcTaJHh: Ilpua алинеја изгледа да mije завршена. Мислим 
да na крају треба додати ,,на потврду". 

Претседник: Имат прапо. Има ли joui примедаба? 

Милош MHHHII: 11a крају друге алииеје у.место „пошрђују" треба 
Да се стави „утврђују", јер се o томе ради. 

Претседиик: Ilpmia сс. 

Др Макс Шпудерл: И у овом члану, у седмој алннејн, треба рсћн 
..савезном „Службеиом лнсту" ". 

Претседник: Добро. Има ли још примедаба? (Иема). Прима ли 
се овако допуљсп и измен.еи члап 26.  (Ирима). 
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Прелази.мо на члан 27. (Чита): 

Члан 27 

Земаљска (обласна) листа за нзборе за Скулштину народа подноси 
се на потврду Земаљској (обласној) изборкој комисији у два прнмерка 
најдоцније 30 дана пре дана избора. 

Има ли прнм^даба?  (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прелазимо на члан 28. (Чита): 

Члан 28 

Земал>ску (обласну) листу морају лоипнсати no 10 бнрача из две 
трећине -срезова у најмање половипи изборпих округа федералне једи- 
нице, односно области. Потписн морају бити оверени од стране ма ког 
народног суда. 

Прва три погписника се сматрају као подносиоаи листе. 
Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прнма). 
Ha реду je члан 29. (Ч ита): 

Члан 29 

Земаљска (обласна) изборна комисија утврдиће одмах no пријему 
листа да ли су one саставл.ене према одредбама овог Закона. Ако коми- 
сија пађе формалпе педостатке, ona ће o томе одмах обавестити подпо- 
сиоце листе и позвати их да недостатке уклоне. 

Има ли прнмедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прелазимо na члап 30. (Чита): 

Члап 30 

Чим Земалуска (обласна) изборпа комисија прп.ми капдидатску 
листу, ona he je заједпо с имепима подпосилапа изложиги бирачима у 
свом ссдпшту као и у свим седишгима окружних и среских изборп.их ко- 
миснја своје федералпе јсдипипе, одпоспо обласш. У објави lu1 ко.ми- 
сија папести одредбе овог члана o npasy бирача на пригово!) и посту- 
пак no то.ме. 

Бнрачи имају право да у року од 3 дана уложе приговор npoinu 
кандидатуре опих лица за која сматрају да пемају услове да буду 6и- 
рапи no овом Закону. 

11ригоно|)и се подпосс Земаљској (обласпој) изборпој комисији 
пепосредпо или преко окружппх одмоспо среских, ОДНОСНО градскпх 
изборних комиснја. Комисија одмах упозпаје с уложспим прпгоиорпма 
подпосиоце лиоге, «оји имају право да у року од 48 часона модпесу 
одговор na приговоре. 

Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се?  (При.ма). 
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Прелазимо на члан 31.  (Чита): 

Члан 31 
AKO после свега тога комисија no службеној дужности нли на 

основу приговора бирача утпрди да половина предложеннх кандидата 
и заменика на истој земаљској (обласној) листи немају право да буду 
бирани, ona he у року од 24 часа листу одбити и o томе одмах обаве- 
стити подносиоце тшсебним решењем. Прогив овог решења подносиоци 
имају право жалбе Земаљском (обласном) врховнои суду у року од 48 
часова од пријема решења. Жалба се подноси преко Земаљске (обласне) 
пзборне комисије. Peiueibe Земаљског (обласног) врховног суда je ко- 
нач-но и мора се донети у року од 24 часа од примљене жалбе. 

AKO пак комисија no службеној дужности или на основу приговора 
бирача утврди да један или више кандидата и заменика на земаљској 
(обласној) листн немају право да буду бирани за послаиике, она he o 
томе у року од 24 часа издати подносиоиима посебно решење. Подно- 
сиоци имају шраво да у року од 24 часа од пријема решења предложе 
друге кандидате уместо одбпјених или да се против решељз жале Зе- 
маљском (обласном) врховном суду. У логледу ове жалбе и решења 
суда важе одредбе предњег става. 

Има ли примедаба?  (Иема). Прима ли се?  (Прима). 
Ирелазимо на члан 32. (Чнта): 

Члан 32 
Кад компсија утврди ла je зе.маљска односно обласна листа са- 

стављена сагласно одредбама овог Закопа, она ће je потирдити и o томе 
олмах обавестити полпосиоие листе и Савезну изборну комисију. У ре- 
шењу којим потврђује листу комисија he означнти време кад je листа 
потврђена и која je ona no реду. Потирђсне листе се објавл.ују у слу- 
жбеннм глаптпима федералних једиинпа односно области као и у 
„Службеном листу". 

AKO земал.ока (обласпа) листа није саставл.ена лрема одредбама 
овога Ззкона, комнсија he у року од 24 часа листу одбити. Протии овог 
pemen.a могу подпосиоци у року <јд 48 часова преко Земал>ске (обла- 
сне) изборпе коммсије уложити жалбу Земаљском (обласпом) врхои- 
иом суду. Penieii.c сула je коначпо и мора се донети у року од 24 часа 
од пријема жалбе. 

Има ли примедаба?  (Има). Моли.м. 
Лр Макс Шпудерл: И овле na крају прве алипеје, испред ,,Службе- 

IIOM лпсту" ставити „савезпом". 

Претссднпк: Примл се. Има лп још примедаба? (Нема). Прима ли 
се члан 32 са овом долуном? (Прима). 

Прелазимо на олел.ак V - Објавл.ииање листе. Члап 33 гласи 
(ч и т a): 
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v 
Објављивање листа 

Члан 33 

Окружна изборна комисија je дужна да благовремено отштампа и 
огласн сваку потврђену окружну листу са свим среоким кандидатнма и 
заменниима у потребном броју примерака. Оглас he садржавати: 

1) иазив листе, a ако je окружна листа у саставу савезне листе, 
назив савезне листе и презиме и имс носиоца саиезне листе; 

2) назив округа; 
3) презиме и име, занимање н место становања за све среске кан- 

дндате и н.ихове заменике у округу, са ознаком за који се срез који 
кандидат каидидује. 

Оглас једне окружие листе мора се снојом бојом разликовати од 
огласа друге окружне листе. 

AKO окружне листе садрже више везаних среских кандидата за исти 
срез, имена везаних кандидата означиће се код одређеног среза редом 
како су ■пријавл.ени, a носиће бројеве 1, 2, 3, итд. 

Комисија he се побринутида најдоииије 8 дана upe дана избора 
буду оишампане окружне изборпе листе изложене у свим местима где 
ће се одржати избори као и да се сваком бирачком одбору поједино!' 
бирачког места у округу достави потребан број примерака од сваке 
канлидатске листе. 

Има ли примедаба? (Има). Изволите. 

Др Драгољуб Јовановић: У алинеји rpohoj стоји: „Ако окружие 
листе салржс више везанпх среских кандидата за исги срез, имена ве- 
заних канлидага означиће се код одређеног среза редом како су при- 
јавл.е1т, a носиће бројсие 1, 2, 3 игд., — прсдлажем да сс ово слово 
„a" нзбаци и да се каже „носиће бројеие 1, 2, 3 итд., a могу се обелс- 
жити и назииом странке или групе којој припадају." J ep, ако не могу 
странке којс су у Фроиту да истакну своје окружне листе, апсолутно 
je неопходпо да у срезу у коме има umne кандндата Пародног фронта, 
буду страике и групе обележене, да сс зна који кандидат припала 
којој групи. Ja у жме своје странке праинм од тога питање иначе бих 
'морао гласати против овога члапа. За сваког среског капдидата 
биће кутија и треба да буде обележено, да се зна којој страшш припада. 

Шиме Бален: Ja предлажем да поред бројеиа 1, 2 и 3 могу да стојс 
имена кандидата Јанко Јанковић, Петар Павловић. 

Претседник: Имена су садржана a ne мора се поред тога уносити 
име странке. Имате масу ;иуди који се нису истакли ни у једној странци. 

Др Драгољуб Јовановић: Ja кажем могу се уиосити. Moj je пре- 
длог ла се „a" избаии и ла остане „iio.nhe бројепе  1, 2, 3 итд., a na 
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захтев   кандидата   обележиће се н назииом   странке илн груле   којој 
припада." 

Претседник: Мрима ли се члан 33 с том допуном да се у трећој 
алинеји на крају после запете каже: „носиће бројеве 1, 2, 3 итд., a на 
вахтев кандидата обележиће се и назииом странке или групе којој сре- 
ски кандидат припада." (Прима). Члан 33 je примљен са допуно.м коју 
je предложио Драгол.уб Јовановић. 

Прелааимо  na  члан  34.   (Чита): 

Члан 34 

Земаљска (обласна) изборна комнсија дужна je отштампати и огла- 
ситн  сваку потврђену земаљску   (обласну)  листу.  Оглас ће садржати: 

1) назии федералие јсдинице, одиосно области; 
2) назив листе; 
3) презиме и име, занимање и место становаља носиоиа листе; 
4) презиме и име, занимање н место становаља свих кандидата и 

н.ихових заменика. 
Оглас једие земаљске (обласне) листе мора с€ својом бојом разли- 

ковати од огласа других земаљских (обласних) листа, као и од огласа 
окружних листа за изборе народних посланнка за Савезну скупштнну. 

Оглас  прилојене  листе  биће  различите  боје  од  огласа  листе  уз 
коју je припојена, али у огласу мора бити означеио да je листа прило 
јена, као и уз коју je листу припојсна. 

Изборне листе исте групе грађаиа 6iilie опитампане истом бојом, 
али he се при томе лнсте за изборе посланика за Савезиу скупштину 
разликоваш видљивим знацима од листа за нзбор посланика за Скуп- 
штнну народа. 

Комисија he се побрниути да иајдоаннје осам дана пре дана избора 
буду изложени ови огласи у свим местнма где he се одржати изборн, 
као и да се сваком бирачком одбору доставн најмаље no једаи приме- 
рак огласа сваке кандилатске листе. 

Има ли примслаба?  (Иема). Ирима ли се?  (Прима). 
Прелазимо на одељак VI — Изборнн иатеријал. Изволнте чути 

члан 35.   (Ч и т a): 
VI 

Изборпи материјал 

Члан 35 
Савезна иаборна комиснја дужна je да се побрине да окружне 

изборне комисије благоврсмено припрсме и добију сав мотребан изборни 
'материјал-(кутије, куглиие и ооали прмбо!)) н то посебно за изборе 
за Савсзну скупииину, a посебно за изборе за Q<ytiiiniiny народа, во- 
.lehii рачуна o томе којој  се комисији што послало. 
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Кад окружне изборне комисије прнме и припреме изборни мате- 
ријал, достављају ra среским изборним комисијама водећи рачуна o 
томе ла свака среска изборна комисија добнје одгоиарајући иатеријал 
према броју бирачких места, кандндатч;ких листа и бирача у срезу. 

CpecK'e изборне комисије водиће бригу o чувању тога матернја.т 
као и o томе да буде благовремено преко месних народннх одбора до- 
стављен бирлчки.м одборила. 

Има ли примедаба? (Иема). Прима ли се? (Прима). 
Ha релу je члан 36. (Ч и та): 

Члан 36 
Кутије ће бити од дрвета илн другог прикладпог матсрнјала, за- 

гаараће се и отварати са два разна кључа и биће тако удешепе ла се 
спуштан.е куглица у ibHX не види и не чује. 

Ha свакој кутији биће јасно утиснут њен редни број и грб Демо- 
кратскс фелеративне Југославије. 

Влнжи образац целокупног изборног материјала одредиће Ммми- 
старство за Конституанту посебннм упутствима. 

Има лн шримедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прпма). 
Прелазимо на члан 37. (Чита): 

Члан 37 
Сваки бирач можс гласати само једаппут за јсдан дом Уставотворне 

скупштинс. 
Бирач гласа лично на бирачком месту и само за потврђенс и објан- 

л.ене кандндатске листе. 
Има ли примсдаба?  (Нема). Прима ли се?  (При.ма). 
Прелазимо na  члан 38.   (Чита): 

Члан 38 

Точење, или давап.с ма na какав начин алкохолних пића заврањено 
je na лап избора, na дап n|)c n na дап после пзбора. Ову he забрану 
месни народни одбори објавпти na ^\ц^ дапа upe пзбора. 

Има ли примедаба?  (Нема). Прима .ni се?  (Прпма). 
Ha реду je члап 39.  (Чита): 

Члап 39 

Бирачко мссто 6nhe у пајпогодппјој зградн коју меспп одбор 38 
то одрсди. 

У местима која имају лреко пет стотина бирача, гласап.е he се 
вршити na umne бпрачкпх места, која треба да буду лако прпсгупачма 
бпрачпма. N' овом случају свако бирачко место мора носити свој број. 
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Бирачко место ће месни народни одбор објавити на уобичајени 
начин најмање оса.м дана пре дана избора и навести који ће бирачи 
тамо гласати. 

Тамо где су места мала може Среска изборна комисија одредити 
да два или више места чине једно бирачко место, алн у том случају не 
сме бити више од пет стотина бирача удружених у једно бирачко место. 

Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли te?  (Прима). 
Прелазимо на члан 40. (Чита): 

Члан 40 

За свако бирачко место поставиће се бирачки одбор састављен од 
прстседника бирачког одбора н од два члаиа. Претседнику и двојици 
чланова одређују се замеиици. 

Претседника, чланове и замеиикс бирачких одбора за сва бирачка 
.места у једном изборном срезу поставља Среска (градска) мзборна 
комиснја на предлог месних народних одбора. 

Има лн примедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Ha реду je члан 41. (Чита): 

Члан 41 
Среска (градска) нзборна .ко*мисија he имеиованом претседнику 

бирачког одбора дати na реверс акт o постављењу, потписан од прет- 
седника и једног члапа комисије. 

Има ли примсдаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо на члаи 42. (Чита): 

Члан 42 

Члапони бирачког одбора имају право гласати na бирачком месту 
na коме na дап пзбора обавл.ају дужпост, ако поднесу уверење да су 
уисдени у сталпп бирачки списак свог места. To he се увереље прикљу- 
чити загокнику рада бирачког одбора. 

Ииа ЛИ примедаба?  (Иема). Прима ли сс?  (Прнма)- 
Прелазимо на члан 43. (Чита): 

Члап 43 

Најдоцниј« три дапа upe избора сваки поједшш срески кандидат 
кандидатске листе може пријавити Среокој (градској) изборној коми- 
сији no јсдног прстстаипика сиојс листе и љеговог замепика за свако 
бирачко место. 

Претседпик Среске (градже) изборпе комисије или његов заме- 
nm најдал.е за 48 часоиа пздаНс noi ребпо увереп.е за свакпг пријавл.е- 
HOi   претставника n замспика, са  печатом Среског пародпог одбора и 
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својим потписом. O овоме ће Среска (градска) изборна комисија одмах 
обавестити месни одбор сваког оног бирачког места за које ће прет- 
ставник бити одређен. Уверење издато од стране Среске (градске) 
изборне комисије служиће претставницима листа односно њиховим за- 
д1енииима као легитимација за учешће у раду бирачких одбора. 

Има ли лримедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо на члан 44.   (Чита): 

Члан 44 

Месни народни одбор у заједници са бирачким одбором дужан je 
одредити у близинн бирачког места погодно место на коме ће претстав- 
ници бирачких листа јавно изложити своје листе и изборне пароле. Ово 
се место има ставити на расположење претставницима листа најдоцпијс 
24 часа пре дана избора. 

Има ли прнмедаба? (Има). Молим. 

Др Драгољуб Јовановић: Предлажем да се овај рсж продужи још 
за 24 часа, тако да буде 48 часова пре избора, да би се могле листе и 
пароле на време да истакну. 

Милош Царевић: И ja сматрам да je то потребно. 

Претседник: Добро, хајд' да вам се и ja придружим. Прима ли сс 
члан 44 са овом изменом. (Прима). 

Прелазичио на члан 45. (Ч ита): 

Члан 45 
Уочи дана избора у три сата послс подне сви чланови бирачкот 

одбора или њихови за;мениии састаће се у згради у којој he се гласагп 
и ту he примити на реверс од месног пародног одбора ■кутије са кључе- 
пима и одговарајући број куглица, сталии бирачки списак, каидидатске 
листе и остало што je потребно. Оии су дужни да ■кутије преглсдају " 
да се увере o њиховој исправиости. Затим he претседник закључати 
кутије са два кључа и запечатити тако, да уста кутија буду потпуно 
ватворена. Једаи he кључ узети претседник, a други кл.уч један члан 
бирачког одбора. 

Затим he бирачки одбор уз сваку бнрачку кутију на видап и недво- 
смислен начин поставити одређеие изборие листе за које he се гласати. 

Ha кутијама које су одрејреие за гласап.е no листама за избор ио- 
сланика за Савезну скупштииу na самој кутији 6Hhe означен назив 
листе и HiVie и презиме посиоиа савезпе листе и среског капаидата за тај 
изборни срез. 

Ha кугијама које су одређене за гласање no листама за избор no- 
сланика за Скупштипу народа na самој кутији 6nhe озпачсп назив лисге 
и име и презиме носиопа земаљске одпосно обласпе листе. 
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One ознаке морају бити оне боје којом су отштампане одгсшарајуће 
кандидатске листе. 

Читавом том раду имају право присуствовати и претставниии листа. 
Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазшш на члан 46. (Ч и т a): 

Члан 46 
Кад бирачки одбор изврши и припреми све што je потребно за гла- 

caibe, направиће o томе записник у два примерка. Овај записник потли- 
сују чланови бирачког одбора и лретставници листа уколико су при- 
сутни. Затим he затворити прозоре изаћи из гласачке собе, закључати 
je, ударити печат на врата, a кључ he узети претседник бирачког одбора. 

Најзад ће бирачки одбор одредити стражу, која ће зграду у којој 
he бити гласање непрекидно чувати. 

Има ли лримедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо «а члан 47.  (Чита): 

Члан 47 
Кутије каидидатских листа за избор савезних посланика за Уста- 

вотворну скупштину постављају се оннм редом којим су кандидатске 
листе потврђене, и то најпре окружне листе у саставу савезне листе 
оним редом којим су потврђене савезне листе, a затим самосталне 
окружне листе. Кутије посебних среских капдидата (чл. 19) постављају 
се уз кутију оне окружне листе уз коју се везују. 

Кутије кандидатских лнста за Скупштину народа постављају се 
оиим редом којим су потврђене кандидатске листе. Кутије припојеннх 
листа (ст. 4 чл. 17) 'постављају се уз кутију листе, уз коју се припајају. 

Др Драгољуб JouaHOBiih: Ja бих желсо, да нам стручњак објасни, 
како замишља постављање кутија каидидатских листа. He само то, него 
„кутије каидидатских листа" — не постоје. 

Повереник Министра за Конституанту др Леон Гершковић: Само- 
сталне окружие листе имају својс кутије, кутије окружних листа. Има 
самосталиих окружпнх и окружних везаних за савезиу листу. Најлрије 
се поставл>ају кутије које су укл.учепе у савезну листу. Ако има три, 
мајприје ое лоставља прва кутија везапа за савезпу листу бр. 1 и уз 
везаиу окружну листу 1, 2 и 3, онда оне, које се припоје. 

Др Драгољуб Јовановић: За сваког среског каидидата постоје ку- 
гијс и само се у те кутијс гласа. 

Повереннк Министра за Конституанту др Леон Гершковић: Јесте. 
Taj с.рески кандидат везан je за окружиог првог кандидата, a овај je 
везан за савезну ли:сту бр. 1. Према томе, биће њ&гова кутија прва, Ако 
окружиа листа има везаиог каидидата, уз љегову кутију биће везани 
кандидат   na окружној  листи.   Иза тога   долази  савезна   листа 6р.  2. 
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(Др Драгољуб Јоианопић: Нема кутија окружне листе!) Али 
сваха кутија везана je или за окружну или за саиезну листу. (Др Д p з- 
гољуб J оваиовић: Онда je везана' за лиоту, није пезана за 
кутију. Не:ма окружнс кутије. Овде je рђаво натшсано). Уз једну са- 
везну листу четнри везана кандидата постављају се no реду оне листе 
за коју се везују. Кутија среског капдидата постоји уз кутнју листе. 

Ј\р Драгољуб Јовановић: Ако окружна листа има више кутија стоје 
једна поред друге. 

Милош Царевић: Постоје окружне лнсте; ne говорн се o окружнпм 
кутијама. 

Претседник: Дајем 5 минута одмора, да се мало објаснимо. 

(После одмора) 

Претседник: Настављамо ссдпипу. Стали смо код члана 47. Мислт! 
да се ова ствар разговором објаснила и да би била сасвим jacna, гребало 
би да последња реченица прве алипеје гласи: „Кутпје посебних сре- 
ских кандидата пОстављају се уз кутију првог среског кандидата one 
окружне листе уз коју су заједно везапе" (Гласовп : Врло добро!) 
Ja мислим да je сада јасно. 

Примате лп тако кориговап члап 47? (Гласоии: Примамо!). 
Члан 47 je прпмљеп са прочитаном пзменом. 

Прелазимо на члан 48.  (Чита): 

Члан 48 

Ha дап избора у 7 часова пре подпс има се састати бирачки одбор 
у згради у којој he бити гласање пред вратима бирачке собе, отворити 
je и ући у њу. Кад се буде уверио да су кутије и куглипе, као н ene 
остало у реду, on he саставити у два примерка записник у коме he на- 
ђено cran.e потврдитп, отворити уста кутија na и TO забелсжити у за- 
пнспик. Taj he записник потппсати сви члапопп бирачког одбора, као и 
присутпи претставници листа, a претседник одмах затим објавл.ује ла 
се приступа гласап>у. 

Има лп пЈЈМмслаба?   (Пема). Прима ли се?   (UjiiiMa). 
Прелазиио na члап 49.  (Чита): 

Члап 49 
Претседпик бпрачког одбора стара се уз noMoh осталих члапоиа 

одбора o одржапап.у реда n мира за време гласап.а. У случају погребе 
претседпик he тражпгп noMoh народне милпппје, која тога дана на 
биралишту стоји под његовим рукоиодством. 

Ja мислим да овде пешто недостаје. Како може мплиција да буде 
под руководстпом лретседника бирачког одбоЈК!? 
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Јефто Павић: Она iKoja je на биралишту. 

Милош Царевић: Овде треба само после „која" убацити ,,кад дође 
на биралиште" и тако даље. 

Др Драгољуб Јовановић: Ово je добро решење. 

Претседник: Слажем се. Прима ли се члан 49 са овом нзменом? 
(Прима). 

Прелазимо на члан 50.  (Чита): 

Члан 50 
За цело време гласања морају бити присутни сви чланови одбора, 

одиосно њихови за;меници. 
AKO претставник кандидатске листе напусти биралиште, избор се 

продужује без њега. To ће се у записнику забележити. 
Има ли примедаба?   (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо на члан  51.   (Чита): 

Члаи 51 
Нико не oie ступити на биралнште под оружјем или убојним ору- 

1)ем, осим случаја предвиђеног у чл. 49.  ' 
Има ли прнмедаба?  (Нсма). Прима ли се?  (Прима). 
Ha реду je члап 52.  (Чита): 

Члан 52 
У просторију у којој се гласа, гласачи улазе редом један no један, 

али никако више од десет одједном. 
Има ли примедаба?  (Иема). Прима ли се?  (Прима). 
Прслазимо na члан 53.  (Чита): 

Члан 53 
Гласање за посланик« Савезпе скулштине врши се у истој просто- 

рнји али одвојемо од гласања за Скупштину парода. To he се постићи 
на тај начии што he кутије и куглице за гласање за избор посланика 
за Скупштину парода бити na засебном столу и то супротпо столу na 
којем се палазе кутије и куглице за избор послапика у Савезну 
скупштину. 

Сваки бирач кад уђе приступа столу бирачког одбора, затим na 
позии претседпика мора гласпо рећи, тако да га чују сви члапови бп- 
рачког одбора, своје породично и рођепо име и запимап.с, a у местнма 
где има више бирачкпх места и свој стан. Претседник he бирача легити- 
•мисати илн na други пачип утврдитм ibcroB идептптет. 

Затшм претседпик утнрђује да ли je то лиие уведепо у бирачки 
списак. AKO пађс да je уведсно, претседпик he заокружити текући број 

363 



тога лица у бирачком списку као знак да je приступило гласању. Исто- 
времено ће лиие које води описак гласалих no редном броју уписати 
«ме и ерезиме гласача и број под којим je уведен у бирачки списак. 
После тога претседник објашњава бирачу начин гласања и предаје му 
куглицу најпре за избор посланика за Савезну окупштину и упућује 
га према месту где се врши гласање. Кад je бирач завршио гласање за 
Савезну скупштину, враћа се претседнику бирачког одбора који му 
сада даје куглицу да изврши гласање за Скупштину народа и упућује 
га на место где се ово гласање врши. 

Има ли примедаба? (Нема). Имам ja. У последњем реду првог 
става треба исправити ово „у" у „за", јер се каже „избор посланика 
за Савезну скупштину". 

Ha реду je члан 54.  (Ч и т a) : 

Члан 54 

Претседник или један од чланова бирачког одбора казаће сваком 
бирачу пре него што га пусти да гласа, коју и чију кандидатску листу 
претстављају гласачке кутије. Ha захтев бирача претседник или један 
члан одбора прочитаће му сва имена на кандидатским листама. 

Сваки претставник листе или његов заменик има право да каже 
бирачу којој политичкој групи припада одређена кандидатска листа 
н кутија. 

Ha бирачком месту je забрањена свака агитација за одређену 
бирачку листу или кандидата. 

Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прелазимо на члан 55.  (Ч и т a): 

Члан 55 

Гласање се врши на овај начин: 
Кад бирач прими куглицу, ставља je у десну руку или леву, ако 

десне нема, затим руку затвара, na ca тако затвореном руком прнлази 
сиакој кутији редом и у сваку кутију завлачи тако затвореиу руку. 
Куглицу ће спустити у ону кутију која припада кандидатској лнсти 
односпо кандидату за којег хоће да да свој глас. Кад из последње ку- 
тије извуче руку бирач he je пред свима отворити тако да сваки може 
видети да у њој не.ма више куглице. 

За све време док бирач врши гласање и претседник и чланови би- 
рачког одбора шзе да не премести куглицу у другу руку и да je собом 
не одне<:е. 

Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Ha реду je члаи 56.  (Чита): 
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Члан 56 
Бирач, који због какве телесне мапе не би могао гласати на начин 

који je у еретходном члану предвиђен, има право да доведе са собом 
пред бирачки одбор лние које ће место њега дати' глас. O овоме ће 
бирачки одбор донети одлуку н ставити je у записник. 

Има ли примедаба?   (Нема). Прима ли се?   (Прима). 
Прелазимо на члан 57. (Чита): 

Члан 57 
Кад бирач сврши гласање дужан je уклонити се са биралишта. Зл 

биралиште се сматра зграда и њено двориште. 
Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прелазимо на члан 58. (Чита): 

Члан 58 
Бирачки одбор не може уократнти гласање лииу које je уписано 

у стални бирачки списак. Ако поједини члан одбора или неки претстав- 
ник листе има шта да примети, то ће се унети у записник. Ако се који 
бирач појави да гласа, a на његаво име већ je неко гласао, претседник 
бирачког рдбора ће наредити да се његово породично и рођено име, 
занимање и место становања унесе у записник, али га неће •пуститн 
да гласа. 

Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прелазимо на члан 59.  (Чита): 

Члан 59 
Гласање траје непрекидно целог дана до 19 часова. Само у случају 

нереда, a no пристанку одборске већнне, може се избор прекинути за 
време док се ред не успостави. Повод нереда и време за -које je нзбор 
[морао бнти прекинут бележи се у записник. У 19 часова затвара се дво- 
рмште или зграда, ако дворишта нема, и нико се више неће унутра пу- 
tTHTH. Али he се допустити гласање бирача, који су се затекли у згради 
односно у дворишту. AKO je гласан.е због нереда морало битн преки- 
нуто дуже од једног часа, за толико нремена ће се продужити гласан.е. 

Има ли примедаба?  (Иема). При.ма ли се?  (Приш). 
Прелазимо на члан 60.  (Чита): 

Члан 60 
За време гласања се води записник o свим чињеницама важним за 

гласање no захтеву чланова бирачког одбора и претставншка листа. За- 
писник се води у два примерка. Сви члапови одбора морају се потпи- 
сатн на записпнпима. Записник потписују и претставниии кандидатских 
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листа, али ако се овн не би потписалн, записшвс вреди и без њихоиих 
потписа. 

Сваки члан одбора може одпајати мишљење и стављати своје при- 
медбе. Исто важи и за претставнике листа. 

Има ли примедаба?   (Нема). Прима ли се?'(Прима). 
Прелазилш на одељак VIII — Гласање војних лица. 
Изволите чути члан 61. (Чита): 

Vili 
Гласање војних лица 

Члан 61 
Сва војна лица врше своје бирачко npauo на биралнштима места 

у ком се налази односна војна јединица. 
Среска (градска) изборна комисија ће одлучити у споразуму са 

војном командом на ком ће биралишту гласати поједини делови војне 
јединице. Истовре.мено he команда доставити одређеном биралишту 
оверовљене изводе из војних бирач.ких спискова. 

У другој алинеји, при крају друге речениие, ум«сто речи „ове- 
ровљене" ставити „оверене" (Д p Д p a г o љ у б J o в a н o в и ћ : Да 
ли војна лица долазе на биралиште под оружјем или без оружја?). To 
je већ регулисано раније. Ha биралиште се не долази под оружјем na 
било војно лице или не. • 

Методија Андонов-Ченто: Ми бирамо два дома: Савезну скуп- 
штину и Скупштину народа. Члап 6 каже, да пасивно право и.мају за 
земаљске листе за Народну скупштину само становнии.и те федералне 
јединице односно јединиае, као што су Војводина и Црна Гора. To je 
у односу на ■пасивно право. Али паралелно с тим треба да буде актнвно 
право гласања. Рецимо за Македопију треба да гласају сси Македомци 
за Народну скупштину, где год они били, na били у самој Македонији 
или у војсци, a за Србију сви, којп су становниии Србије. Ако се узме 
принцип, да иојници гласају и за један u за други дом, онда се no- 
ставља овакво питан.е. У Битољу има 30.000 војника a 15.000 гласача. 
Онда то не би био израз Битољчана него израз других федералних једи- 
ница. Ту треба наћи други начин за војску да може и o једном н o 
другом дому да гласа, алн да ne одлучује у овоме, обрнутом с.тучају. 
Свака јединица треба да гласа за своје кандидате. Кад се желп да се 
федералним једипицама даје право, да има свака 25 посланика, онда 
истовремепо треба да се даје право грађаппма из те федералпе једи- 
нице да одлучују. (М и л o ш Ц a p е и и h : Ma колико Максдоппи.а да 
гласа, имаће 25 иослапика!). Ja говорим у погледу активног права a не 
пасивног, јер je паснвно лраво праиилпо решено a аналогно томе треба 
да се реши и за актиппо праио. Ствар je у томе, да гра1;ани једне феде- 
ралне јединипе гласају   за своје капдидате за Скупштину народа. 
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Јефто Павић: Примједба друга Чента je оправдана. Није овдје 
ријеч o пасивном већ o активном праву. Узмите случај код нас у Црној 
Гори. Ми биомо имали можда 60.000 гласача у вријеме избора a гар- 
низон, војска, 100.000 гласача. Поставе се двије листе. Народ Црне 
Горе гласа за једну своју листу a за другу гласа гарнизон, који je већи 
ло броју. (Д p Синнша Станковић: To je само теориски.) 
Може се поставити и у пракси. У области Косова и Метохије може бити 
већи број војника него бирача. (ДрСиниша Станковић: Тех- 
нички није изводљиво друкчије.) 

Владимир Симић: Онда значн да федералне јединице морају па 
своме месту да гласају. 

Повереник Министра за Конституанту др Леон Гершковић: Дру- 
гови, ради се o томе да je друкчији начин гласања технички немогућно 
'Поставити. У првом пројекту, који je био поднесен Влади, било je ре- 
чено, да ће војници гласати само на тај начин, да he се њихо-ви гласови 
узети у обзир 'Код оне коректуре за савезну листу a за Окупштину 
народа да, ће гласати само за своје кандидате. Међутим, раз.матрањем 
nora проблема дошло се до тога, да je то немогућно. Јер, ако би вој- 
нички гласови дошли до коректуре, шраво гласа у војсии било би с.ма- 
њено, не бн имали пуно право гласа као остали грађани. Друго, и тех- 
нички je немо'гућ»о. Ако узмете команду мјеста, у којој има људи из 
свих федералних јединица, то значи да би у тој команди морало да 
буде 16 кутија у које ће гласати, са чуварима кутија, са бирачким 
одбором за сваку федералну јединицу, тако да би за бирачки одбор 
требало 8 људи плус чувари кутија к војници. Двјеста војника морало 
би да се сврстава ло федералним јединииама и да гласају. Технички то 
није изводљиво, a да и не говоршм o избору за Савезну скупштину. 
Иначе у свакој јединици има војншка. To би била огромна комплика- 
иија, нз које се не бисмо могли извући. Читав изборни поступак био 
би комплициран и морали бисмо чекати мјесеи дана, да бис.мо сазнали 
резултат у поједи.ним федерални-м јединицама. Кад се узму бројно, иој- 
чички гласови не могу знатно да утичу ни у осцилацији појединог гла- 
сања. Никад неће бити војиичких гласова толико да могу дјеловати 
против воље већине народа, за онога за кога гласају. Ти војнички гла- 
сови ne могу да дјелују на избор. Македонија има за Скупштину народа 
25 послаиика и она he имати толико без обзира колико je гласало 
ВОјни«а за кандидатску листу за Скупштину народа из Македоније. 

Миха Маринко: Ja мислим да се овде у пракси ради o томе да се 
Војницима осиори практички активио право гласа. Узето je да војник 
iMopa бирати само у cnojoj федералној јединици, тако да бисмо му одре- 
^ли да гласа у Македонији или у Словенији ако није из ових једнница. 
To би могло да се тфовуче, али ja ипак сматрам да не треба овде ништа 
мец.атн. Боји.м се да ne иапраиимо горе. 
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Претседник: И ja се тога бојим. Дакле, ja бих члан 61 сташ-ш на 
гласање, с тим да се претходно уместо „оверовљеље" стави „оверење". 
Прнма ли се члан 61 са овом исправком? (Прима). 

Прелазимо на одељак IX — Завршетак гласања — Утврђивање 
изборних резултата на гласачким местима. 

Изволнте чути члан 62. (Ч и т a): 

Члан 62 

Кад гласање буде свршено бирачки ће одбор одвојити неупотреб- 
љене куглице и сгавити их у посебну врећицу. Врећицу ће затворити 
и запечатити. 

Има ли примедаба?  (Има). Молим. 

Др Синиша Станковић: Мислим да се овде не ради o одвајању неупо- 
требљених куглица, већ се оне морају тачно лребројати na одвојити. 
Иначе. .. 

Претседник: Правнлно. Прима ли се члан 62 са овом изменом? 
(Прима). Дакле, уместо „одвојити" ставили смо „пребројати". 

Прелазимо на члан 63.  (Чита): 

Члан 63 
Бирачки одбор после овога утврђује no бирачком списку и списку 

гласалих укупан број палих гласова. 
Затим се приступа отварању кутија и бројању куглииа онитм редом 

којим су кутије постављене, и то најпре за избор Савезне окулштине, 
a затим за избор за Скупштину народа. 

Претседник пред свим члановима одбора и присутним претставни- 
цима листа пребројава куглиие на следећи начин: кад изброји сто он 
их предаје једном члану одбора да их и он преброји, a овај их предаје 
претставнику one кандндатске листе чији се гласови броје, те их и on 
no трећи пут пребројава. Ако није присутан претставник листе чпји се 
гласови броје, ово треће пребројавап.е вршиће трећи члап одбора или 
који другн претставник листе. Ово се понавља са сваком стотином док 
не буду избројане све куглнпе. Затим се одмах у записпик забележн 
словима број кутија и кандидатска листа одпоспо кандидат за кога je 
та кутијл примала гласове и колико je у њој било куглнпа. Сви чланоии 
одбора и претставпици капдидатских листа се потписују иза ове 
забелешке. 

Ha исти начин пребројавају се куглице н у осталим кутијама и 
утврђује број палих гласова. Кад се пребројаваље сврши, записпнк пот- 
писују сви члапови одбора и присутни претставпипи кандидатских листа. 
Испод потписа се ставља печат месног (градског — реонског) пародног 
одбора. Залиник се саставља у два примерка. Одвојена мишљења и при- 
медбе o раду одбора и овде су допуштене. 
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Претстаиницима кандндатских листа се може на њихов захтев 
нздати један оперени препис ових записника. 

Претседник бирачког одбора прогласиће јавно пред изборном 
зградом колико je која кандидатска листа односно кандидат добио гла- 
сова и то посебно за Савезну скупштину a посебно за Скупштину 
народа. 

Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо на члан 64. (Чита): 

Члан 64 
Оба записника: бирачки списа« и списак гласалих стављају се у 

засебан о.мот, моји се под печагом месног (градског —реонског) на- 
родног одбора адресира Среској изборној комисији. Овај OMOT ће остати 
на столу бирачког одбора. Пошто се ово сврши, одбрр ће .изаћи из 
бирачке собе, ову закључати на исти начин као и прошлог дана и по- 
ставити стражу да непрекидно чува собу, у којој су остала изборна 
акта, a кључ од собе претседник he чувати код себе. 

Te ноћи постављена стража неће никог пуштати у ову собу ни под 
каквим изговором. 

Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо на члан 65. (Чита): 

Члан 65 
Сутрадан no свршеном гласању у 7 часова пре подне сви чланови 

бирачког одбора састају се пред .вратима бирачке собе, отварају je и 
улазе у њу. Пошто се увере да je све у реду и онако како je било 
остављено, онда то записнички констатују. Затим враћају изборни ма- 
теријал месном народном одбору и узимају од њега реверс. После тога 
претседник he узети OMOT адресиран на Среоку (градску) изборну коми- 
сију и кренути на пут да лично преда OMOT Среској (градокој) изборној 
комисијк. C претседнмком заједио имају право поћи и претставници 
кандидатских листа или њихови заменици. 

Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се?   (Прима). 
Ha реду je члан 66.  (Чнта): 

Члан 66 
AKO на даи нзбора гласан.е није извршепо na једном или више 

бирачких места, окружна изборна комисија he наредити да се на тим 
местима изврши гласање tuyhe неделЈе. Месни на.родии одбор дужан je 
благовремено објавити кад he се и где вршити накнадно гласање. 

Има ли лримедаба?  (Нсма). Прима лм се?  (Прима). 
Прелазимо na одељак X — Утврђичање изборних резултата no 

изборннм срезовима и окрузима. 
Први члан у овом одељку, члан 67 r !аси (чита): 
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X 
Утврђивање изборних резултата no изборним срезовима и окрузима 

Члан 67 
Среока изборна комисија на основу изборних аката које je при- 

мила од бирачких одбора врши ■сабирање утврђених гласова палих за 
кандидате за Савезну скупштину у свом срезу и o томе сачињава за- 
■писник. Записник потписују сви чланови комисије. 

Сва изборна акта носи Окружној изборној комисијн прегседник 
или који други члан комисије. Претставници кандидатских листа имају 
права да их прате. 

O пријему и предаји изборних аката код Окружне изборне коми- 
сије састављају се последњи записници. 

Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прелазимо на члан 68.   (Чита): 

Члан 68 
Раду Окружне изборне комисије могу присуствовати no два прет- 

ставника сваке окружне листе. Претставнике листе пријављују подно- 
сноци сзаке кандидатске листе Окружној изборној комисији. 

Има лн примедаба? (Нема). Прнма лисе? (Прнма). 
Ha реду je члан 69. (Чита): 

Члан 69 
Окружна изборна комисија no пријему изборних аката излЈваја 

акта која се односе на изборе за Скупштину народа и шаље их хнтно 
и најбржим путем no једном члану комисије или заменику Земаљској 
(обласпој) изборној комисији. Ouor члана односно заменика имају 

■право да прате претставниии кандидатских листа. 
Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прелазимо na члан 70. (Чита): 

Члан 70 
Окружна изборна комисја утврђује изборпе резултате за изборе 

народних посланика за Савезну скупштину на основу добивених избор- 
них аката; утврђује колнко je свега бирача гласало у поједином избор- 
■ном срезу, колико je гласова добио поједипи срески кандидат, колико 
je у свему пало гласова у целом акругу, као и колико je гласова добила 
у целом округу поједина кандндатска листа. 

AKO се при том на1)е рззлика нзмеђу палих гласова no списку гла- 
салих и палих гласова no асуглипама, важп резултат гласова према 
куглицама. 

Изабраним послапиком у изборном срезу сматра се кандидат one 
листе, која je у срезу добила релативпу већипу. Ако je na листи која 
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je добила релативну већину било више среских кандидата, међу њима 
се оматра изабраним онај кандидат који je међу њима добио највећи 
број гласова. Ако се не може утврдити каја je листа добила релативну 
већнну, односно који je кандидат добио релативно већи број гласова, 
услед тога што 'су две листе односно два ■кандидата добила једнаки број 
гласова, Окружна изборна комисија одредиће за идућу недељу поновне 
изборе у том срезу. Ако je у исто.м изборном округу било две или више 
каидидатоких листа, комисија ће сабрати све гласове пале у том округу 
за све кандидатске листе, na he збир свих тих гласова .поделити с бројем 
посланика који се бира за тај округ. Са тако добивеним количником 

'комисија дели збир гласова палих за сва«у поједину листу и утврђује 
колико би свакој листи према овом количнику требало да припадне по- 
сланика. Ако се на тај начин утврдн да нека листа према изборном ре- 
зултату у срезооама није добила онолико посланика, 'Коли.ко би joj при- 
падало no количнику, доделиће joj се та разлика. Ови допужжи ман- 
дати додељују се оним кандидатима који су постигли највећи број гла- 
сова на односним листама, a нису већ изабрани у срезу. А>ко je било 
више среасих кандидата на истој окружној листи, мандат се додељује 
листи на основу укупног броја гласова који су постигли сви срески 
кандидати на њој. Мандат ће онда пригасти оном кандидату који je на 
изборима у срезу добио релативно највећи број гласова. Ако би у том 
случају два кандидата имала једнаки број гласова, одредиће :се коцком 
коме ће од и>их припасти мандат. 

Има ли примедаба?   (Нема). Прима ли се?   (Прима). 
Прелазимо на  члан 71.   (Чита): 

Члан 7 i 
Окружна изборна комисија издаје уверење изабраним народним 

посланицима. Уверење потписују претседник и сви чланови Окружне 
изборне комисије. 

Уверења се предају изабраипм посланицима пепосредно или преко 
Среског народног одбора. 

Формулар  уверења   прописујс   Мииистар  за   Конституанту. 
Има ли примсдаба? (Нсма). Прима ли се? (Прима). 
Прелазимо на члан 72. (Чита): 

Члан 72 
У свом раду изборна комисија води записник. Нарочито ће у запи- 

снику бити наведено колико je свега било кандидатоких листа, која 
■су лица na свакој листи била кандндати и замениии, колико je свега 
гласова свака листа добила у срезу и укупно у округу и који су канди- 
дати и са које листе тфоглашени за народне послаиике и то посебно на 
основу добивене релативне већине у срезу, a посебно na основу подсле 
Мандата у округу no количнику. 
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Запжник потписују сви чланови комисије. Сваки члан има право 
да одвоји мишљење и да стави примедбе. Исто важи и за претстав- 
нике листа. 

По свршеном раду, окружна изборна комисија ће објавити на 
огласној табли окружног народног одбора колико je свака окружиа 
листа добила гласова и који су кандидати оглашени за народне посла- 
нике, као и упутити свим среским народним одборима да то на уобича- 
јени начин објаве у свим местима свога среза. 

Перо Крстајић: Овдје у самом почетку мјесто „У" треба да 
стојм „О". 

Претседник: Правилно. Има ли joui примедаба на овај члан? 
(Нема). Прима ли се? (Прима). 

Прелазимо на члан 73.  (Чита): 

Члан 73 
Записник Окружне изборне комисије са свим прилозима и изборним 

астима подноси претседник комисије најкраћим путем и за најкрпће 
време Земаљској (обласној) изборној комнсији која их одмах доставл.а 
Савезној изборној комисији. 

Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли с-е?  (Прима). 
Прелазимо на одељак XI — Утврђивање резултата за Скупштину 

народа. 
Први члан овог одељка, члан 74 гласи  (чнта): 

XI 
Утврђивање изборних резултата за Скупштину народа 

Члан 74 
Земаљска (обласпа) изборна комисија одмах no прнјему изборних 

аката приступа утирђивању резултата избора за Окупштину народа. 
При томе поступа на овај начин: 
Најпрс утврђује укупан број гласова 'који су пали за поједину 

земаљску листу. Ако су за једпу земаљску (обласну) листу биле ве- 
зане једпа или више лнста, опда се њихови гласови сабирају и онс се 
код ове поделе сматрају као једна листа. Затим се број гласова палмх 
за сваку листу дели са 1, 2, 3 итд., и најзад са бројем који одговзра 
броју посланика, који се бира у фсдералној једииици односно области. 
Од бројсва добивених оваквнм дељсњем узима се онолико највећих 
колико се у земљи односно области има да излберс посланика и додс- 
љују се мандати појсдиних кандидатских листа. Мандати се доделЈују 
no листама редом којим су камдндати означспи. 

AKO су за једну листу биле припојене једна илн више других листа 
тада се расподела мандата међу itmia SDUIM ча исти начин као n за 
одвојене листе. 
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У случају једнакости овако добивених бројева одредиће се коцком 
којој ће листи припасти мандат. 

Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се члан 74 и поднаслов овог 
XI одељка? (Прима). 

Прелазимо на члан 75. (Чита): 

Члан 75 

Земаљска (обласна) изборна комисија издаће уверење изабрани.м 
народним посланицима. Увереља потписује претседник и сви чланови 
комисије, a предају се изабраним посланицима непосредно или преко 
окружних народних одбора. 

Формулар уверења  прописује Министар за  Конституанту. 
Има ли примедаба?   (Нема). Прима ли се?   (Прнма). 
Прелазимо на члан 76.  (Чита): 

Члан 76 

O свом раду Земаљока (обласна) изборна комисија води записник 
у коме бележи: колико je свега било кандидатоких лисга, која су лииа 
на свакој листи била кандидати и заменици, колико je свега гласова 
свака листа добила и који су кандидати и са које лисге проглашени за 
народне посланике. 

Записник морају потписати ови чланови комисије. Сва1ки члан има, 
■право да одвоји мишљење и да стави примедбе. У погледу претставника 
листа примењиваће се одредбе члана 69 и ст. 2 члана 73 овог Закона. 

По свршеном раду, комисија he објавити изборне резултате и то 
колико je свака кандидатска листа добила гласова и којн су кандидати 
проглашени за народне посланике, као и упутити свнм окружни.м и сре- 
ским народним одборима да то на уобичајени начин објаве у сии.м 
Местима. 

Има ли примедаба?  (Има). Изволите. 

Др Синиша Станковић: Предлажем да се исправи штампарска гре- 
шка и да се у другој алинеји, трећа реченица, уместо „члана 69" стави 
„Члаш 68" и уместо „ст. 2 чла^на 73" да се стави „ст. 2 чпгна. 72", јер je 
ово бнло шгрешно. 

Претседник: Молим да се изјасни повереник Министра за Кон- 
ституаиту. 

Повереник Министра за Конституанту др Леон Гершковић: Примам 
ову примједбу. 

Претседник: Стављам на гласање чла.н 76 са изменом коју je пре- 
Дложио друг Сипиша. Прима ли се?  (Прима). 

Прелазимо na члап 77.  (Чита): 
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Члан 77 
Прегсе.дник комисије поднеће најбржим путем и за најкраће време 

сва изборна акта Савезној изборној комисији. 
Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо na одељак XII — Рад Савезне изборне комиоије. Утвр- 

јјивање резултата no сапезним лисгама. Члан 78 гласи (чита): 

XII 
Рад Савезне изборне комисије. Утврђивање резултата no савезним 

листама 

Члан 78 
Сутрадан no свршеним изборима у 8 часопа састаје се Савезна 

изборна комнсија у Београду. Раду Савезне изборне комисије прису- 
ствују и no два претставника сваке савезне листе. Претставнике листе 
u њихове заменике одређују подносиоии савезне листе и издају и:м по- 
требна пуномоћства. 

Има ли лрнмедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо на члан 79.  (Чита): 

Члан 79 
Кад Савезна изборна комисија добије изборна акта из свих .избор- 

них округа, најлре оглашава за изабраиог носиоца сваке савезне листе 
која je добила најмање укупно 200.000 гласова. Затим сабира и утвр- 
ђује укупни број гласова палнх за све кандидатоке листе у држави. До- 
бивени збир дели се предвиђеним бројем посланика, који се у целој 
државн бирају за Савезну скупштииу (чл. 3). Са тако добијеним ко- 
личником дели  број   гласова  палих за   снаку  поједину  савезну листу. 

AKO се на тај начин утврди да je нека савезна листа no резулта- 
тима избора у окрузима добила мањи број посланика од броја који би 
joj припадао no горњем количнику, додељује се тој савезној листи оио- 
лнко мандата, колико joj недостаје до тог броја. Ови допунскп мандаги 
додељују се оним среским каидпдатпма са окружпих листа у саставу 
еавезне лисге који имају највећи број гласова, a нису били изабрани 
•no изборним резултатима у срезовнма односно окрузима. Мрн томе he 
се везанп капдидати на истој листи сматрати као један кандидат, a од 
њих добиће мандат онај кандидат који између љих мма највећи број 
гласова. Ако би у том случају два кандидата и.мала једнаки број гла- 
сова, одредиће се коцком коме he од п.их припастн мандат. 

И.ма .ni при.медаба? (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо na члан 80. (Чита); 

Члап 80 
Изабрашш носиоцима савезних листа, као и посланииима изабра- 

пим на основу савезне лисге, Саиезпа избориа комисија издаје уверења. 
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Уверења потписују претседник и сби чланови Савеане изборне комн- 
сије. Уверења се издају непосредно или се достављају преко Среског 
народног одбора места  становања  изабраних народних посланнка. 

Формулар уверења прописује Министар за Конституанту. 
Има ли примедаба? (Нема). Прима лн се? (Прима). 
Прелазимо на члан 81.  (Чита): 

Члан 81 

O целом овом раду Савезпа изборна комисија води записник. На- 
рочито ће у записнкну бити наведено: колико je свега било савезних 
кандидатских листа; која су лица била носиоци појединих савезних 
лисга; колико je свега гласова ,сва«а савезна листа добила у свим 
изборним окрузима; колико je гласова у сваком .изборном округу добила 
свака поједина окружна листа из те савезне листе; који су носиоци 
савезних листа оглашени за народне посланике; који су кандидати иза- 
брани за посланике на основу сав^езне листе; најзад, укупан број гла- 
сова палих у целој држави. 

Уједно he комисија на основу изборних аката утврдити који су 
посланици изабрани на са.мосталним окружним листама, као и број гла- 
сова који су ове листе добиле у појединим изборним окрузима. 

Ha запнснику ће се потписати сви чланови комисије, али ће сваки 
имати право да одвоји мишљење и да стави примедбе. 

Има ли примедаба?  (Има). Молим. 

Јефто Павић: Предлажем да се на крају OBOI* члана дода да прет- 
ставници листа могу дати примједбе. 

Претседник: Додаћемо једну реченицу на крају треће алинеје која 
ће гласити: „To важи и за претставнике листа." Прима ли се члан 81 са 
овом допуном?  (Прима). Прелазимо na члан 82.   (Чита): 

Члан 82 

По свршетку овог посла Савезна изборна комисија саставиће изве- 
штај за Савезну скупштину .којн ће joj доставитн заједно са свим 
изборним актима. Овај извештај Савезна избориа комнсија ћс објавиги 
У  „Службеном листу". 

У исто време he Савезна нзборна комисија доставити Скупштини 
народа извештаје примлене од свих земал>ских (обласних) изборннх 
комисија. Ови изиештаји се објављују у „Службеном листу". 

Има ли лримедаба?  (Нема). Има.м ja. 
Ha крају прве и друге алииеје треба испред „Службеном листу" 

^тавити „савезном". 
Прима ли се члан 82 са овом допупом?  (Прима). 
Прелазимо на одељак XV - - Кривичпе одредбе. Члан 83 гласн 

(ч ита): 
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XV 
Кривичне одредбе 

Члан 83 

Казниће се no овом Закону: 
1) Ko на који било начин спречи другога да употреби .своје би- 

рач,ко право или да изврши дужност предвиђену овим Законом; 
2) Ko силом или претњом принуди бирача да за једну кандидатску 

листу гласа или да ову потпише или да одрекне потпис на њој; 
3) Ko подмићивањем утиче на бирача да за једну кандидатску 

листу гласа или да ову потпише или да одрекне потпис на њој; 
4) Чланови бирачког одбора који злоупотребом свога положаја 

врше притиса« или уопште на ма који начин утичу на слободу бирача 
у погледу употребе његовог б,',)ачког права; 

5) Бирач који више од једаппут гласа приликом једних избора; 
6) Ko место другог или под љеговим и.мепом гласа или покуша 

ипасати; 
7) Ko на којн било качин повреди тајност гласања; 
8) Ko физички лападне на бирачки одбор, изборну комисију, или 

кога од њихових чланова, или било којим другим начином омета рад 
бирачког одбора или изборне комисиј«; 

9) Ko на биралиште дође под оружјем или са оруђем употребљи- 
вим за бој осим случаја кад 'претседник бирачког одбора затражи помоћ 
од надлежних органа народне власти; 

10) Ko намерно повреди, уништи или одне.се ма какву коправу o 
изборима или ма какав предмет који за изборе служи, или промени број 
гласова додавањем, одузимањем или друкчије; 

11) Стражар који je одређен за чување изборне зграде односно 
просторија ако допусти да ко учини које од дела наведених у прет- 
ходној тачки; 

12) Ko неовлашћено преиначи кандидатоку листу, пошто су ову 
подносиоци B€h потписали; 

13) Чланови бирачког одбора ако допусте да гласа неко кога у 
сталном бирачком списку нема или да гласа неко ко je већ гласао или 
св€сно допусте да неко лажно гласа1 на туђе име; ако без оправданог 
разлога скрате или продуже време примања гласова; ако без оправданог 
разлога лромепе место гласања које je »ећ било одређено и објавл>еио; 

14) Чланови бирачког одбора којима je саопштено да су одређени 
на ове дужиости, ако не до1;у у одређено време и на одређеио место 
ради вршеља дужности, a не могу оправдати свој изостанак, или без 
оправданих разлога напусте своју дужност, или ускрате да потпишу 
записник o изборном раду; 

15) Ko намерно иеисправно води изборни записник или у њему 
врши исправке или уметк«, пошто je већ попписан; 
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16) Ko без позива претседника бирачког одбора нареди или без 
наредбе доБеде оружану силу на биралиште; 

17) Орган власги који лозива грађане на одговорност за гласање 
na изборима no овом Закону или од њих тражи да кажу за кога су 
гласали; 

18) Ko учини какву другу злонамерну повреду прописа овог За- 
кона уколико се за ову не кажњава no идућем члану. 

За дела из овога члана казниће се према тежини дела: 
1) Новчаном казном до 20.000 динара; 
2) Лишењем слободе. 
Поред казне лишења слободе може се упоредо изрећи и новчана 

казна. 
У тежим случајевима може се поред «аведених казни изрећи и гу- 

битак политичких права и појединнх грађанск.их права. 
Има ли примедаба? 

Јефто Павић: Ja имам примједбу на тачку 5. Ja .сам за то да се казни 
и покушај да исто лиие више пута гласа. Зато бих додао „или покуша 
да гласа". 

Миха Маринко: У тачки 8 на крају додао бих после речи „чланова" 
ово: „или претставника листе", јер no стилизаиији у пројекту казниће 
се ко омета изборну комисију, њене чланове, али не и онај ко омета 
или нападне претставнике кандидатске листе. Међутим, ми морамо за- 
штитити и претставнике листа пошто су и они јавни органи. 

Претседник: Што се мене тиче ja примам обе примедбе и допуне. 
Да вилимо шта вели народ. Примате ли ове допуне? (Примамо). Има 
ли још примедаба? (Нема). Оида je члан 83 примлЈен са допунама које 
су предложили другови Павић и Маринко. 

Прелазимо na члан 84.  (Чита): 

Члан 84 

Казниће се новчаном казном до динлра 5.000 или принудним радом 
без лишења слободе до 6 месеии: 

1) ко се при гласању буде непристојно понашао или пошто je 
гласао односно пошто се утврди да није уведен у стални бирачки списак 
iiehe na опо.мену претседника бирачког одбора да се уклони из згрпде 
у којој се гласа; 

2) ко увреди бирачки одбор или кога члана бирач1Ког одбора; 
3) ко противно члану 38 овог закона точи или даје на 'какав други 

начин алкохолна пића. 

Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се?  (Прима). 
Прелазимо na члан 85. (Чита): 

377 



Члан 85 
AKO за дела предвиђена овим законом други за.кон прописује теже 

казне, учинилац ће се казнити no том закону. 
Има ли пртгедаба? (Нема). Пртма ли се? (Прима). 
Прелазимо na члан 86.  (Чита): 

Члан 86 
За кривични постудак no овом закону надлежни су народи среоки 

судоии. 
Поступак će покреће на пријапу Ma ког лииа или no службеној 

дужности. 
Надлежни народни срески суд дужан je <по делима из овог закона 

донети пресуду одиосно окончати поступак најдаље у року од 8 дана 
од дана кад je пријаву примио илп поступак покренуо no званичиој 
дужности. 

Против пресуде народног ср&ског суда може се уложити жалбл на- 
родном окружном суду у року од 8 дана no примитку пресуде. 

Владимир Симић: За право на жалбу остављено je 8 дана a за 
окончање поступка остављен je суду рок од 8 дана. (ПетарПирузе: 
Шта he бити где нема окружиих судова? — Методија Андонов- 
Ченро: У Македонијп нема окружиих судова већ обласних). Могли 
бисмо рећи друкчије. 

Јефто Павић: Може се рећи-: „надлежном втпем суду". 

Претседник: Pehu ћемо: „надлежном иишем суду". За жалбу да оста- 
вимо 3 дана. 

Милош Царевић: За жалбу нека остане 8 дапа a суду да до окои- 
чања поступка сматра предмет као хитан. To се зна no поступку. 

Претседник: Мн смо стегли суд, да мора свршити све предм:те за 
8 дана. 

Милош Царевић: Можда би ових 8 дана што je оставл^ено суду 
i рсбало испустити na казати да се предмет као хитан сврши a за жалбу 
да оставпмо рок 8 дана. 

Претссдник: 1 le мора.мо суду о^тављати рок него Немо рећи хитно. 
Пре.ма томе, друга алинеја члана 86 са овом изменом гласила би 

овако: „Надлежни народни срески суд дужан je no делима из оног За- 
кона хитно донеги пресуду односно окончати поступак", a ono све до 

■краја друге алинеје брише се. 
Трећа алинеја: „Против прасуде народног среског сула може се 

уложити жалба надлежном вишем суду у року од 8 дана no примитку 
пресуде." 

Примају ли се ове измене? (Примају). Има ли још примедаба? 
(HeAia). Члан 86 примљен je ca допупама «оје су прочитапе. 
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Прелазимо на члан 87. (Чита): 

Члан 87 
Сне кривице из оиог закона, које би се десиле до дана уочи избора 

или на сам дан избора, бирачки he одбор у.нети у свој записник са озна- 
чењем нмена криваца. 

Окружна изборна комисија, пошто заврши свој рад, извешће све 
ове кривице из записника бирачког одбора и доставити их надлежиом 
народном среском суду ради покретања кривичног поступка. 

Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се члан 87 како je прочитан? 
(Прима). 

Прелазимо na одеља« XVI -- Закључне одредбе. Члан 88 гласи. 
(Mina): 

XVI 
Закључне одредбе 

Члан 88 
Против неправилности у току избора жао и против решења избор- 

них комжија сваки бирач, политичка странка и друштпена организација 
имају право жалбе на Уставотворну скупштину. Жалбе се упућују преко 
Савезне изборне комисије. 

Има ли примедаба? (Нема). Примају ли се поднаслов и члан 88 
како су прочитани?  (Примају). 

Прелазимо  на  члан  89.   (Ч.ита): 

Члан 89 
Све исправе, ■кандидатске листе, жалбе и други лоднесаи no овом 

закону као и све радње код народних судова у смислу овог Закона осло- 
бођснп су свих државних такса. 

Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прслазимо на члаи 90.  (Чита): 

Члан 90 
Оплашћује се Министар за Конституанту да издаје обавезиа упут- 

ства за примеиу овог Закона. 
Има ли примедаба? (Иема). Прима ли се? (Прима). 
Прслазимо на члап 91,  (Чита): 

Члан 91 
Овај Закон ступа na снагу кад се објави у „Сдужбеном листу". 
И.ма ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
IIoniTO je завршена дебата у појединостима, иожемо да пређемо на 

гласапЈе у целини. Молим да се изврши прозивка за гласање. 

Рато Дугоњмћ njujm прозивку чланова Законодавиог одбора. 
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(После гласања) 

Претседник: Изволите чути резултат гласања. Гласало je 42 члана 
з a, a два против. Према томе, објављујем да je Предлог закона o 
избору народних посланика за Уставотворну окупштину (Савезну скуп- 
штину и Скупштину народа) у целини усвојен у Законодавном одбору. 

Предлажем за известиоца друга Владимира Симића. (Прима се). 
Друг Владимир Симић биће известилац већине o овоме зжону. Пошто 
су била и два гласа против, хоће ли мањина одредитн свога известиоца? 
(Трипко Жугић: Ми ћемо накнадно одредити известиоиа мањине.) 

Јесте ли добили Предлог закона o држављанству? (Гласовн: 
Јесмо!). A онај други Предлог закона o рударским повластнцама? 
(Г л a с o в и : Нисмо!). Молим ва.с, добићете кад се то отштампа. Ja не 
бих за сада заказивао седницу, али молим вас да će интере^сујете сутра 
изјутра пре 9 часова, да ли ће се држати седнииа. Биће на табли при 
улазу кад he бити седница. 

Пошто je дневни ред испрпен, закључујем седнииу. 
(Седиица je закључена у 13,30 часова). 
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7 SEDNICA 
(16 avgusta 1945) 

Početak u 10 časova. 
Pretsedavao Pretsednik Zakonodavnog odbora Privremene na- 

rodne skupštine Mosa Pijade. 
Prisutni: Vtadimir Simić, Josip Rus, Triša Kaclerović, Dane Ška- 

rica, Ivan Rehorović, Јегко Zlatarić, Joza Milivojević, Pero Krstajic, 
dr Hinko Krizman, M'IoS Carević, dr Branko Čubrilović, dr Maks 
Šnudierl, dr Dragoljub Jovanov'ć, dr Siniša Stanković, Epamimond Po- 
pandonov, Petar Piruze, Jefto Pavić, Šime Balen, Vujo Kosovac, Đuro 
Tiljak, Nada Sremec, Ivan Božičević, Savo Medan, Svetozar Krstić, 
Lajčo Jaramazović, Radmilo Stojiljković, dr Dragić Joksimović, Miloje 
Milojević, Kemal Agoli, Melodija Andonov-Čento, Petar Stante, Dušan 
Kveder, Miloš Rašović, Krsto Filipović, Panto Mališić, S:mo Eraković, 
dr Jože Vilfan, Maks Krme-Ij, France Lubej, dr Metod Mikuž. 

Pretsednik: Otvarajući sednicu konstatujem, prema izveštaju se- 
kretara da sednici prisustvuje 41 član odbora i da imamo kvorum za 
rcšavanje. 

Predlažem da se pre prelaza na dnevni red pročitaju izveštaji koje 
će Zakonodavni odbor uputiti skupštinskom p'.enumu povodom proje- 
kata zakona koje smo u Zakonodavnom odboru ovdc svršili. Prima li 
se ovaj predlog? (Prima). Izvestioci manjine treba isto ta.ko da spreme 
izveštaje koji će se pročitati ovde u Zakonodavnom odboru. 

Molim da saslušate zapisnik prošle sednice. 
Sekretar Rate Dugonjić čita zapisnik sastanka Zakonodavnog 

odbora od 15 avgusta 1945 godine. 
Pretsednik: Ja imam da slavim neke napomene. Kod člana 22, 

druga alineja., reč »po« zabeležena je dva puta ii zato predlažem da se 
u prvoj rečenici druge alineje reč »po« izbriše. Kod člana 33, treća ali- 
neja pri kraju treba d'a glasi: »a na zahtev kandidata obeležiće i nazi- 
vom kandidata ili grupe«. Kod člana 49 kaže da je ispravka izvršena 
u prvoj alincJK Međutim, č!an ima samo jednu alineju, pa treba reći 
samo u članu 49. Ima li još ko kakvu primedbu? (Nema). Prima li se 
zapisnik sa ovim izmenama? (Prima). 

38/ 



Pre prelaza- na dnevni red da pročitamo četiri izveštaja koje će 
Zakonodavni odbor uputiti Privremenoj narodnoj skupštini. 

Saopštavam Odboru da će drug dr Petar Triiunović, poverenik 
Ministra unutrašnjih poslova, kao stručnjak dati ukoliko su članovima 
Odbora potrebna ka.kva obaveštenja. 

Molim druga sekretara da pročita izveštaje. 

Sekretar čita izveštaje Zakonodavnog odbora o Predlogu zakona 
o agrarnoj reformi i J<o'.onizaciji, o Predlogu zakona o Ustavotvornoj 
skupštini, o Predlogu zakona o nadležnosti vojnih sudova i o Predlogu 
zakona o izboru narodnih poslanika. (Videti priloge III zasedanja 
AVNOJ-a i Privremene Narodne skupštine — stenografske beleške — 
izdanje Prez'dijuma  Narodne skupštine FNRJ, Beograd,   1945). 

Pretsednik: Ima '.i ko kakvu primedbu? (Nema). Primaju li se pro- 
čitani izveštaji? (Većina diže ruku). 

Prelazimo na dnevni red. Na dnevnom je redu pretres Predloga 
zakona o državljanstvu Demokratske federativne Jugoslavije. Pošto je 
predlog otštampan i razdeljen, mislim da nije potrebno da ga ovde či- 
tamo. (Glasovi: Tako je!) Otvaram pretres u načelu. Ima reč drug 
dr Šnuderl. 

Dr Maks Šnuderl: Drugovi i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon, 
odnosno ovaj predlog zakona ne vodi samo računa o tekovinama, naše 
Narodnooslobodilačke borbe nego je i savršeno moderan i human. Ja 
naročito ističem problem braka. Mi svi znamo da je dosada u braku 
jugoslovenska državljanka gub'la državljanstvo ako je u braku sa stran- 
cem. Toga više nema; žena. više nije objekt koji mora da deli sudbinu 
svoga muža. Ona zadržava svoje državljanstvo. To je tekovina naše 
Narodnooslobodilačke borbe u kojoj su žene, u borbi i u političkom 
radu, dokazale političku zrelost i izvojevalc potpunu ravnopravnost sa 
muškarcima naše zemlje. 

Pored toga, zakonski predlog sadrž' i jednu tehnički dobru meni. 
Time što se brakom sa našim državljaninom dobijalo jugoslovensko 
državljanstvo činjene su u prošlosti mnoge zloupotrebe. Tako, na рп- 
mer, u vreme kada je Hitler osvojio Austriju mnoge Nermce sklapale 
su prividan brak s našim ljudima i zajedno s njim i ugovor da taj brak 
služi samo za to da se dobije naše državljanstvo, inače nema nikakvog 
drugog dejstva. 

Sem toga, i adoptac'ja, kojom se sticalo pravo državljanstva, bila 
je mnogo zloupotrebljavana. Sada se adaptacijom ne može više 
špekulisati. 

Ov;m zakonskim projektom je pokazana naročito velika humanost 
prema vanbračnoj deci. Vanbračna deca bila. su kao državljani drugog 
reda. Narodnooslobodi'.ačka borba ne može i neće da poznaje državljane 
drugog reda i naša drža.va želi da prekine praksu stare države, nečo- 
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večnu i nehumanu. Zbog toga se danas ; predlaže ovakav zakon koji 
u svojim odredbama ne čini' razlike između bračne i vanbračne dece. 
U nekim defovima naše zemlje, kao u Slovenačkoj, vanbračna deca 
nosila su težak žig. Zato što je ovaj zakonski predlog napredan i human, 
ja pozdravljam inicijativu za njegovo donošenje i smatram da će nje- 
govo sprovodenje mnogo doprineti sređivanju ne samo prilika oko 
državljanstva nego i naroč'to u .pogledu sređivanja socijalnih prilika u 
našoj državi1. Glasaču   z a. 

Pretsednik: Pošto se niko nije prijavio za, reč, stavljam Predlog 
zakona o državljanstvu Demokratske federativne Jugoslavije na gla- 
sanje u načelu. Prima li se? (Prima). Pošto niko nije glasao protiv, 
objavljujem da je Predlog zakona o državljanstvu u načelu jednoglasno 
usvojen. Prelazimo na specijalnu debatu. 

Molim druga Sirnica da pročita naslov i redom član po član. 

Vladimir Simić  (čita): 

PREDLOG 

ZAKONA  O  DRŽAVLJANSTVU  DEMOKRATSKE FEDERATIVNE 
JUGOSLAVIJE 

I GLAVA 

NAČELNE ODREDBE 

§ 1 
Jugoslovensko državljanstvo je jedinstveno i sastoji se od saveznog 

i zemaljskog. 
Svaki zemaljski državljanin je istovremeno i savezni, a svaki sa- 

vezni po pravilu i zemaljski. 

Jugoslovenski državljanin može imati samo jedno zemaljsko 
državljanstvo. 

Pretsednik: Ima li primedaba na naslov i paragraf 1 predloga? 
(Nema). Naslov i paragraf 1 primljeni su jednoglasno, s tim, a.ko ste 
saglasni, da u ćelom zakonu mesto paragrafa stavimo članove. 

Vladimir Simić  (čita): 

Član 2 

Jugoslovensko državljanstvo isključuje istovremeno državljanstvo 
svake druge države. 

U pogledu pitanja jugoslovcnskog državljanstva merodavni su 
domaći pravni propisi i međunarodni ugovori. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 2 je primljen. 
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Vladimir Simić (č i t a): 
II    GLAVA 

STICANJE    I    GUBITAK    JUGOSLOVEN SKOG   DRŽAVLJANSTVA 

I   Deo 
Sticanje državljanstva 

Član 3 
Jugoslovensko državljanstvo ee stiče: 
1) poreklom; 
2) rođenjem na ipodručju Jugoslavije; 
3) podomačenjem  (prirodcnjem, naturalizacijom); i 
4) po odredbama međunarodnih ugovora. 
Savezno i zemaljsko državljanstvo stiču so u napred navedenim 

slučajevima zajedno, izuzimajući slučaj st. 3 § 11. 

Pretsednik: Ima li primedaba? 

Dr Dragoljub Jovanović: Moja se primedba odnosii samo na izmenu 
jednog termina. Naime, predlažem da se u četvrtom redu ovog člana 3, 
to jest u stavu 3) u početku umesto »podomačenjem« stavi reč »priro- 
denjem« a u zagradi da se stavi »podomačenjem«. 

Pretsednik: Prima li se ova izmena? (Prima). Član 3 primljen je 
po predlogu druga dr Jovanovića. U poslednjem redu umesto »§« ispi- 
sao sam »član«. 

Vladimir Simić (čita): 

1) Poreklo 

§4 
Rođenjem stiču  jugoslovensko državljanstvo deca: 
1) ako su oba roditelja jugoslovenskii državljani; 
2) ako je jedan roditelj jugosiovenski državljanin, a deca potiču iz 

braka sklopljenog pred nadležnim jugoslovenskim organima; 
3) ako je jedan roditelj jugoslovenskii državljanin, te jedan od ro- 

ditelja s detetom stalno boravi u Jugoslaviji, llii ako se jedan od rodi- 
telja, pre nego šlo dete navrši 18 godina, zajedno sa detetom, stalno na- 
stani u Jugoslaviji, ili ako je i samo dete stalno nastanjeno ili na odgoju 
u Jugoslaviji; i 

4) ako je jedan roditelj jugosiovenski državljanin, a roditelji i dete 
koje je rođeno u inostranstvu žive u inostranstvu, na roditelj, jugosio- 
venski državljanin, n roku od 5 godina od detetovog rođenja, registru je 
ga kod jugoslovenskog zastupništva kao jugoslovenskog državljanina. 
Ukoliko se dete prema zakonu zemlje gde je rođeno smatra jugoslo- 
venskim državljaninom, njegovo registrovanje nije obavezan uslov za 
sticanje jugoslovenskog državljanstva. 
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Ako se naknadno utvrdi očinstvo jugoslovenskog državljanina, na 
maloktno dete strane državljanke iprimenjivace se- odredbe ovoga 
paragrafa. 

Pretsednik: Ima li primed^aba? 
Dr Maks Šnuderl: Ja predlažem da se reč kojom ovaj član počinje 

zameni i da se umesto »rođenjem« kaže »poreklom«, kao što je to u 
podnaslovu rečeno. To je, mislim, i bolje i adekvatno smislu ove 
odredbe. I terminološki se ujednačuju izrazi. 

Miloš Carević: Drugovi, mislim da bi u poslednjoj alineji, prvi red, 
umesto rečil »naknadno« trebalo reći »sudskom odlukom«, jer je to 
konkretnije. Isto tako. i ovde treba paragraf zamenitii članom. (G 1 a- 
so v i : Tako je! — Vladimir S i m i ć : To je moj propust.) 

Pretsednik: Sudeći po vašem odobravanju izgleda mi da je su- 
višno postavljati pitanje: da li se prima član 4 sa izmenama koje su 
predložili dr Šnuderl i Carević. (Prima). Možemo dalje. 

Vladimir Simić (čita): 

Član 5 
Ako su oba roditelja jugoelovenski državljani različitih zemaljskih 

državljanstava, zemaljsko državljanstvo deteta utvrđuje se njihovim 
sporazumom. Kad toga. sporazuma nema dete dobiija državljanstvo 
zemlje za koju su roditelji, u vreme rođenja deteta, bili stvarno najviše 
povezani. U slučaju da roditelji žive odvojeno, dete dobija zemaljsko 
državljanstvo roditelja sa kojim živi u zajednici. 

Pretsednik: Ima li ko šta da primeti? 
Dr Dragoljub Jovanović: Predlažem da se u sedmom redu ovog 

člana  umesto »povezani«  stavi »vezani«. 
Pretsednik: Prima li se član 5 sa ovom izmenom? (Prima). 

Vladimir Simić   (č ■ t a): 

2) Rođenje na području Jugoslavije 

Član 6 

Dete nepoznatih roditelja, rođeno ili nađeno na području Jugosla- 
vije, smalraće se jugoslovenskim državljaninom, ukoliko se ne utvrde 
njegovi roditelji do navršene 14 godine života. Ovo dete st^če i držav- 
ljanstvo zemlje u kojoj je rođeno ili nađeno. 

Odredbe prednjega stava primenjivaće se i na dete rođeno u Jugo- 
slaviji, ako su oba roditelja bez državljanstva ili nepoznatog držav- 
ljanstva. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). 
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Vladimir Simić  (čita): 

3) Podomaćenje (prirođenje, naturalizacija) 

Član 7 
Strani državljani  mogu,  na   osnovu molbe, steći   jugo&lovensko 

državljanstvo redovnim i izuzetnim putem. 
Pretsednik: Ima li primedaba? 
Miloš Carević: Po mom shvatanju ovde bi trebalo isključMi lica 

nemačke narodnosti. Bar za 'zvesno vreme. 
Miloš Minić: Ja se ne bih složio ea drugom Carevićem. U članu 8, 

tačka 5, kaže se da je prvi uslov za sticanje našeg državljanstva da se 
iz vladanja stranog državljanina može zaključiti da će biti lojalan gra- 
đanin Jugoslavije. Tu opet imamo jedno obezbedenje da nelojalan stra- 
nac neće moć" da postane naš državljanin. U članu 16 opet govori se o 
oduzimanju državljanstva. I tu se izuzimaju oni Nemci koji su &e lojalno 
držali za vreme Narodnooslobodilačke borbe. Prema tome, unositi jednu 
odredbu u smislu predloga druga Carevića mislim da ne bii bilo dobro, 
jer se to ne bi slagalo sa članom 16. Bilo bi suvišno da se jedan čitav 
narod od 100 тШопа isključuje za uvek. Ako jedan Francuz ima uslova 
da postane naš državljanin onda te us'.ove može ispuniti i jedan Nemac. 
Rat je bio i svršio se. Sada je mir i sada će drugi odnosi biti medu 
narodima. 

Pretsednik: I ovaj zakonski predlog vodi računa o Nemcima koji 
nisu bili i onima koji su bili naši državljani. 

Prima li se član 7? (Prima). Prelazimo na član 8 predloga. 
Vladimir Simić   (čita): 

Član 8 
Redovnim putem strani državljanin može steći jugoslovensko dr- 

žavljanstvo, ako ispunjava ove usiove: 
1) da ipodne&e molbu za naturalizaciju; 
2) da je u vreme podnošenja molbe navršio 18 godina života ; da 

je radno sposoban; 
3) da je do vremena .podnošenja molbe neprekidno boravio na 'po- 

dručju Jugoslavije najmanje 5 godina, a od toga po pravilu 2 godine 
na području one zemlje, čije državljanstvo želi da stekne; 

4) da. ima otpust iz svog dosadanjcg državljanstva, odnosno za- 
jamčenje da će ga dobiti, ako bude primljen u jugoslovensko držav- 
ljanstvo; ' 

5) da se iz njegovog vladanja može zaključiti da će biti lojalan gra- 
đanin Jugoslavije. 

Smatraće se da je uslov iai. 4 ispunjen, ako molilac uopšte nema 
državljanstva ili će ga, prema zakonu njegove države, izgubiti samim 
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podom a cen je m. Ako strana država uopšte ne dopušta otpust ili po- 
stavlja za otpust takve uslove koji se stvarno ne mogu ispuniti, dovoljna 
je izrična izjava molioca da. se, podi pretpostavkom sticanja jugosloven- 
skog državljanstva, odriče stranog državljanstva. 

Pretsednik: Ima li primedaba.? 
Dr Hinko Krizman: Predlažem da se broj godina, koje se predvi- 

đaju u tački 2) povećaju od 18 na 21, a u tački 3) od 5 godina na 7 go- 
dina i od 2 godine na 3 godinic. 

Poverenik Ministra unutrašnjih poslova dr Petar Trifunović: U ime 
Ministra unutrašnjih poslova izjavljujem da je ovaj predlog nemogućno 
prihvatiti, jer se našim zakonima punoietstvo priznaje od 18, a ne od 
21 godine. I u ostalun zakonima predv'da se 18 godina. U pogledu 
izmene u tački 3) isto tako ostajem pri predlogu Vlade. 

Pretsednik: Ja mislim da ukoliko je neko mladii utoliko mu manje 
treba vremena, da se srodi sa sredinom. 

Miloš Carević: Predlažem da se rok od 5 godina za sticanje držav- 
ljanstva odredi tako da se računa od dana oslohodenja naše teritorije 
a ne da se uzme u obzir i vreme provedeno u našoj zemlji za vreme 
okupacije. 

Ilija Stojanović: Moje je mišljenje da u pogledu određivanja 18 ili 
21 godine treba uzeti u obzir načelo reciprociteta sa drugim državama. 

Dr Maks Šnuderl: Ja mislim da. samo može biti koristi ako une- 
semo 18 godina, tj. ako ostane kako je predloženo. 

Dr Dragoljub Jovanović: U poslednjoj alineji imamo opet »podo- 
maćenje«. Kako je primljeno? 

Pretsednik: Prirodenje. 

Dr Siniša Stanković: Meni izgleda mnogo lepše »odomaćenje« nego 
»podoinaćenje«. 

Pretsednik: Koliko ja znam kod nas se termin »naturalizacija« 
uvek prevodi sa »prirodenje« i »podoinaćenje«. 

Mislim da je izmena mišljenja završena i da je ovo pitanje sazrelo 
za glasanje. 

Ko je z a. član 8 kako je pročitan, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Prelazimo na član 9. 

Vladimir Simić   (č j t a): 

Član 9 

Moliocu, koji po narodnost: pripada kome od naroda Jugoslavije, 
može se dati jugoslovensko državljanstvo bez obzira na uslove tač. 3 
i 4 člana 8. 
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Lice koje je sklopUo brak s jugo&lovenskim državljaninom, muškog 
Mi ženskog pola, ne mora ispunjavati uslove tač. 2, 3 i 4 člana 8. Isto 
tako može bez obzira na navedene uslove, poste usvojenja (adopcije) 
usvojitelj, ako je jugoslovenski državljanin, moliti za naturalizaciju 
usvojenog deteta ispod 14 godina. 

Pretsednik: Ima li iprimedaba? (Nema). Član 9 je primljen. 
Vladimir Simić  (čita): 

Član 10 
O sticanju državljanstva redovnim putem (član 8 i 9) donosi re- 

šenje zemaljsko Ministarstvo unutrašnjih poslova uz prethodnu sagla- 
snost saveznog Ministarstva unutrašnjih poslova. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 10 je primljen. 
Vladimir Simić   (čita): 

Član 11 
Izuzetnim putem može steći jugoslovensko državljanstvo, ako je 

ispunilo uslove iz tač. 1 i 2 člana 8 ovog zakona, lice čija naturalizacija 
pretstavlja naročiti državni interes. 

O naturalizaciji izuzetnim putem donosi rešenje savezno Ministar- 
stvo unutrašnjih poslova. 

Ovom naturalizacijom dobija strani državljanin i državljanstvo 
zemlje u kojoj boravi, a kad nema takvo mesto stalnog boravka, zemlje 
u kojoj se rodio. Ako prirođeni nema mesto stalnog boravka, a nije 
ni roden na području Jugoslavije, stiče savezno državljanstvo bez ze- 
maljskog; zemaljsko državljanstvo može naknadno steći prema odred- 
bama člana 29—31 ovog zakona. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 11 je primljen. 
Vladimir Simić  (čita): 

Član 12 
Lice, kome je naturalizacijom priznato državljanstvo, polaže za- 

kletvu vernosti i lojalnosti. Tek danom položene zakletve navedeno lice 
stiče jugoslovensko državljanstvo. 

Rešenje o naturalizaciji gubi važnost, ako u prednjem stavu nave- 
deno lice ne položi zakletvu u roku od 3 meseca od dana saopštenja 
rešenja o naturalizaciji. 

Pretsednik: Ima 1> primedaha? (Nema). Član 12 je primljen. Pre- 
lazimo na član 13. 

Vladimir Simić  (Č i t a): 
Član 13 

Deca ispod 18 godina stiču naturalizacijom državljanstvo svojih 
roctttdja, kad su im oba roditelja stekla jugoslovensko državljanstvo. 
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Kada je naturalizacijom samo jedan od roditelja stekao jugoslo- 
vensko državljanstvo, ovo se sticanje proteže i na decu naturalizova- 
noga, ako to on izncno zatraži, a deca žive zajedno s njime u Jugosla- 
viji. Ako su deca starija od 14 godina, potreban je i njihov pristanak. 

Pretsednik: Ima U .primedaba? (Nema). Član 13 je primljen. 

Vladimir Simić   (čita): 

II   Deo 
Gubitak državljanstva 

Član 14 

Jugoslovensko državljanstvo se gubi: 
1) otsutnoSću; 
2) oduzimanjem; 
3) otpustom; 
4) odricanjem; i 
5) po odredbama međunarodnih ugovora. 
Gubitkom saveznog državljanstva gubi se uvek i zemaljsko 

državljanstvo. 
Pretsednik: Ima H primedaba? (Nema). Prima li se čl. 14 kako je 

pročitan? (Prima). Prelazimo na član 15. 

Vladimir Simić   (čita): 

1) Otsutnost 

Član 15 
Samom otsutnošću gubi jugoslovensko državljanstvo lice koje 

stalno boravi van područja Jugoslavije, pa za vreme od 15 godina, po 
navršenoj 18 godini života, nije ispunjavalo nikakve javne obaveze 
prema Jugoslaviji, a pored toga je propustilo za poslednjih 5 godina, da 
Se evidentira pri zastupništvu Jugoslavije u inostranstvu, ili da se 
pismeno prijavi saveznom Ministarstvu unutrašnjih poslova. 

Ovaj gubitak državljanstva proteže se i na svu decu navedenog 
lica, koja su se rodila u inostranstvu i tamo stalno žive, ukoliko sama 
nisu ispunjavala obaveze prema Jugoslaviji ili se evidentirala odnosno 
prijavila u smislu prednjega stava. 

Rešcnja o nastalom gubitku državljanstva po ovome članu donosi 
savezno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Rešenje se može pobijati u 
roku od 2 godine po objavi u »Službenom listu Demokratsko federativne 
Jugoslavije«. 

Pretsednik: Ima It ko šta da primeti'? Ilija Stojanović. 
Ilija Stojanović: Predlažem da se rok od net godina računa od dana 

obnarodovanja ovog zakona. 
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Dr Hinko Krizman: Bojim se da bi< se ovaj član mogao tumačiti 
nepovoljno .po naše iseljenike. Bojim se da ne dode do toga da mnog' 
od iseljenika ne izgube državljanstvo na osnovu ovakve stilizacije. 
Zato predlažem da se u četvrtom redu umjesto riječi1 »nije ispunjavalo« 
stavi »ne ispunjava«. Dakle, da se ne odnosi za prošlost nego za budu- 
ćnost. Ima mnogo našeg svijeta u Australiji, Novom Zelandu, Africi 
gdje nemamo našeg ministra Ш pretstavnika, te se taj svijet nije 
mogao da registru je. I ako sad protegnemo važnost ove odredbe natrag, 
to može da se tumači da su oni već izgubili naše državljanstvo; ovako 
ako se kaže za budućnost, zna se kako treba postupiti. 

Pretsednik: Želi li još ko da govori? (Ne javlja se niko). Pilani 
poverenika da li je on sagiasan sa predloženom izmenom. 

Poverenik Ministra   unutrašnjih   poslova dr Petar Trifuruović:   Ja 
prihvatam s tim da se umesto »nije« slavi »ne« a umeslo »ispunjavalo« 
»ispunjava«. 

Pretsednik:   Stavljam   član   15   sa   izmenom   koju   je   predložio 
dr Hinko Krizman na glasanje. Prima li se? (Prima). Idemo dalje. 

Vladimir Simić   (čita): 

2) Oduzimanje 

Član 16 
Jugoslovensko državljanstvo se može oduzeti svakom narodnosnom 

pripadniku onih naroda čije su države bile u ratu protiv Jugoslavije, a 
koji se državljanin, za vreme ovoga rala ili u vezi loga pre rata., svo- 
jim nelojalnim postupcima protiv narodnih i državnih interesa Jugo- 
slavije, ogrešio o svoje dužnosti jugosk>venskog državljanina. 

Jugoslovensko državljanstvo se može oduzeti i svakom onom natu- 
ralizovanom državljaninu, koji je do svoje naturalizacije došao, kori- 
steći se lažnim navodima ili Sto je svesno prećulao važne okolnosti, ili 
koji je u roku od 5 godina po naturalizaciji sudskom presudom kažnjen 
za neko nečasno delo ili' delo protiv narodnih i državnih interesa. 

Državljanstvo se može oduzeti svakom jugoslovenskom državlja- 
ninu, koji u inoslranstvu svojim radom nanosi ili je u vreme rata na- 
nosio sletu narodnim i državnim interesima Jugoslavije, ili odbija da 
vrši građanske dužnosti, i to po sudskoj presudi i slučajevima, naročito 
predvidenim u zakonu. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 1(3 je usvojen. Pre- 
lazimo na član 17. 

Vladimir Simić   (čila): 
Član 17 

O oduzimanju po si. 1 i 2 člana 16 donosi rešenje savezno Mini- 
starstvo unutrašnjih poslova. 
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Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 17 je usvojen. Pre- 
lazimo na član 18. 

Vladimir Simić   (čita): 

Član 18 

Oduzimanje po prvoj rečenici st. 1 člana 16 proteže &e ii na čitavu 
.užu porodicu dotičnog lica, ukoliko pojedini članovi iste ne dokažu da 
su bili bez veze s nelojalnim bivšim državljaninom ii da je nj'hovo lično 
vladanje bilo besprekorno, iH da oni po narodnosti pripadaju kome od 
nareda Jugoslavije. 

Oduzimanje po st. 2 člana 16 proteže se i na dtecu ispod 18 god'na, 
koja su roditeljevom naturalizacijom stekla jugoslovensko državljanstvo. 

Oduzimanje po st. 3 člana 16 proteže se na decu ispod 18 godina, 
ako žive stalno u inostranstvu sa roditeljem kome je oduzeto držav- 
ljanstvo. 

Pretsednik: Ima li primedaba? 
Miloš Carević: Ja bih treć' stav brisao. Smatram da je nezgodno 

da se Jugoslovenima po rođenju oduzima državljanstvo zato što je 
njihov otac postupao nelojalno, kako se kaže u trećem stavu člana 18. 
To znači da deca, ni-kriva ni dužna, gube državljanstvo zbog oca. 
Deca su inače rođena kao Jugoslovenii. Druga je stvar za decu koja su 
naturalizacijom dobila naše državljanstvo. 

Vladimir Simić: Ovde se govori o licima ispod 18 godina. Ako 
imaju više od 18 godina nd smo zaštićeni od takvih lica ukoliko bi radili 
protiv zemlje i države propisom člana 18, u kome se kaže na koji se 
način može izgubiti državljanstvo. Ali, kad je reč o licima ispod 18 
godina, bilo bi vrlo nesocijalno i nehumano oduzimati državljanstvo 
takvoj jednoj deci zato što su dotičnog roditelja, jer deca ne mogu 
samostalno živeti sve dok ne počnu sama da privređuju. A mi ih ovde 
pre toga brišemo, iako smo se zaštitili od nelojalnih građana ili naših 
državljana koji se nalaze u inostranstvu, i to članom 16. Prema tome, 
apsolutno je neumesno da ovo ostane ovako. Vi se sećate šta su sve 
deca podnosila zarad svojih roditelja u onoj zemlji koju smo mi oborili. 

Pretsednik: 1 ja mislim da možemo sasvim mirne duše brisati treću 
alineju člana 18. 

Dr Maks Šnuderl: Da li se pod užom porodicom razumeju majka, 
unučici itd. 

Pretsednik: Ja mislim da je bolje da se umesto »na čitavu užu po- 
rodicu« stavi »bračnog druga i decu« i da se u trećem redu brišu Teči 
»pojedini članovi iste«. 

Ako drugih primedaba nema, a vidim da je poverenik saglasan, 
možemo član 18 sa izmenama koje su predložili drug Carević i ja sta- 
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viti na glasanje. Prima li se član 18 sa predloženim izmenama? (Prima). 
Idemo dalje. 

Vladimir Simić   (čita): 

3) Otpust 

Član 19 
Otpust iz državljanstva može se dati ako molilac ispunjava ove 

uslove: 
1) da je podneo molbu za. otpust; 
2) da je u vreme podnošenja molbe napunio 18 godina; 
3) da je ispunio obaveze prema državi, kao i javne i društvene 

obaveze na koje treba paziti u javnom interesu; i 
4) da je dokazao da je primljen ili da će biti primljen u strano 

državljanstvo. 
Nadležnj organ može, kad nade ovo potrebnim, odobriti otpust 

uz uslov da otpušteni, u određenom mu roku, podnese dokaz da je 
primljen u strano državljanstvo. Ako to ne učini otpust gubi važnost. 

Isto tako otpust gubi važnost, ako otpušteni produži boravak u 
Jugoslaviji, a u roku od godine dana ne stekne strano državljanstvo. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Idemo dalje. 
Vladimir Simić   (čita): 

Član 20 
O otpustu rešava zemaljsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz 

prethodnu saglasnost saveznog Ministarstva unutrašnjih poslova. 
Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Prelazimo na član 21. 

Vladimir Simić   (čita): 
Član 21 

Maloletna deca gube jugoslovensko državljanstvo, na zahtev rodi- 
telja koji se otpušta, kad su otpustom oba roditelja izgubila jugoslo- 
vensko državljanstvo, ili ga je izgubio samo jedan od njih, a drugi ga 
već ni ranije nije imao. Kad je u pitanju dete iznad 14 godina, potrebno 
je da ono da svoj iznčni pristanak za promenu državljanstva. 

Ako maloletno dete ne stekne novo državljanstvo, zadržava jugo- 
slovensko, dok se, zajednos roditeljem, ne iseli stalno u inostranstvo. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Prelazimo na član 22. 
Vladimir Simić   (čita): 

4) Odricanje 

Član 22 
Jugoslovenski državljanin po poreklu (član 4) ima pravo da kjavi 

do navršene 25 godine života da se odriće jugos'.ovenskog državljanstva, 
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ako je roden   u onostranstvu i tamo stalno   boravi,   a dokaže da je 
državljanin države u kojoj se rodio ili stalno boravi. 

Jugoslovenski državljanin koji ,po narodnosti ne pripada kome od 
naroda Jugoslavije a isel:o se iz Jugoslavije, ima pravo da se odrekne 
jugoslovenskog državljanstva, ukoliko dokaže da je stekao strano 
državljanstvo v i&punjava uslove iz tač. 2 i 3 člana 19 ovog Zakona. 

Izjave u smislu st. 1 i 2 ovog člana podnose se zastupništvima Ju- 
goslavije u inostranstvu ili saveznom Ministarstvu unutrašnjih .poslova. 

U pogledu maloletne dece imaju se ovde shodno primenjivati 
odredbo člana 21 ovog Zakona. 

Pretsednik: Ima li pnmedaba? (Nema). Prelazimo na član 23. 

Vladimir Simić   (čita): 

III   Deo 

Ponovno sticanje državljanstva 

Član 23 

Lice koje je izgubilo jugoslovensko državljanstvo što je ikao malo- 
letno dete sledilo roditelje po članu 21 i 22 ovog Zakona, stiče ga po- 
novo, ako se stalno nastani u Jugoslaviji; i podnese posebnu izjavu u 
roku od 7 godina po navršenoj 18 godini. Izjavu potvrđuje svoj'm re- 
šenjem zemaljsko Ministarstvo unutrašnjih poslova. Podnosilac izjave 
stiče državljanstvo danom učinjene izjave. Za sticanje zemaljskog 
državljanstva merodavno je mesto boravljenja, odnosno poslednjeg 
stalnog boravka. 

U svim drugim slučajevima bivši jugoslovenski državljanin ponovo 
stiče jugoslovensko državljanstvo prema odredbama I dela ove glave. 
Izuzetno je za naturalizaciju lica, kojima je po članu 16 oduzeto držav- 
ljanstvo, potrebna saglasnost saveznog Ministarstva unutrašnjih .po- 
slova odnosno Ministarskog s a vet a. 

Pretsednik: Ima li prmedaba? 

Poverenik Ministra unutrašnjili poslova dr Petar Trifunović: Pre- 
dlažem da se u poslednjoj alineji, na kraju teksta, posle rečl »poslova« 
stavi tačka, a da se reči »odnosno Ministarskog saveta« brišu. 

Pretsednik: Ja predlažem da se u drugom stavu, gde se citira 
član 1G, stavi još »stav 1 i 2«, pošto se ovo pozivanje na član 16 odnosi 
samo na stav 1 i 2, a ne i na treći stav. To je potrebno zbog jasnoće. 

Ima li još predloga? (Nema). Onda možemo glasati. Prima li se 
član 23 sa izmenama koje su predložene? (Prima). Dobro. Prelazimo 
na član 24. 
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Vladimir Simić   (čita): 

IV   Deo 
Zajedničke odredbe 

Član 24 
Sporove o jugoslovenskom državljanstvu, kad se oni javljaju kao 

glavno pUanje, rešava u prvom stepenu zemaljsko Ministarstvo unu- 
trašnjih poslova, a u drugom stepenu savezno Ministarstvo unutrašnjih 
poslova. 

Protivu prvostepenog rešenja ima zaintcresovano lice pravo žalbe 
u roku od 14 dana. Žalba se predaje onoj vlasti koja je donela prvo- 
stepeno rešen je. 

Rešenja po ovom članu obavezno so dostavljaju i javnom tužiocu. 

Pretsednik: Ako nema drugih prlmedaba, ja b;.h predIožk> da se u 
poslednjoj alineji 'spred reči »javnom tužiocu« stavr reč »nadležnom«, 
tako da ovaj posJednji stav glasi: »Rešenja po ovom članu obavezno 
se dostavljaju i nadležnom javnom tužiocu«. (Prima se). 

Ima li još primedaba.? (Nema). Da li se prima član 24 sa ovom 
dopunom? (Prima). Prelazimo na član 25. 

Vladimir Simić   (čita1): 

Član 25 
Za sva lica koja po narodnosti pripadaju kome od naroda Jugo- 

slavije, a koja su se u Jugoslaviji rodila i tu obično borave, pretpo- 
stavlja se da su jugoslovenski državljani, sve dok se ne dokaže da 
imaju neko strano državljanstvo, ili da su izgubila jugosJovensko 
državljanstvo, ili da su se pozivala na strano državljanstvo. 

Lice, koje se jednom koristi pretpostavkom o jugoslovenskom 
državljanstvu iz prednjega stava, ne može se više pozivati na neko 
strano državljanstvo. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Prelazimo na član 26. 
Vladimir Simić   (čita): 

Član 26 
Uredbom saveznog Ministarstva unutrašnjih poslova propisuje se 

način vodenja evidencije jugoslovenskog državljanstva (saveznog i ze- 
maljskog), izdavanje svedodžbi o državljanstvu, kao i tekst zakletve 
(član 12). 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Prelazimo na član 27. 

Vladimir Simić   (č i t a): 

Član 27 
Sticanje državljanstva naturalizacijom kao i gubitak državljanstva 

otsutnošću,   oduzimanjem i otpustom   objavljivaće   se u »Službenom 
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listu Demokratske federativne Jugoslavije«, kao i u zemaljskim službe- 
nim novinama, u pogledu odnosnog zemaljskog državljanstva. Ovo se 
objavljivanje može vršiti skupno. 

Pretsednik: Ima li .ko kakvu primedbu? 

Miloš Carević: Molim vas da mi dozvolite da se vratim na član 24. 
Tamo se kaže: »sporove o jugoslovenskom državljanstvu, kad se oni 
javljaju kao glavno pitanje, rešava u iprvom stepenu zemaljsko Mini- 
starstvo unutrašnjih poslova, a u drugom stepenu savezno Ministar- 
stvo unutrašnjih poslova«. Mi smo imali ranije da se odluke donose u 
saglasnost' između saveznih i federalnih ministarstava, ali ovde izgleda 
kao da je federalno ministarstvo organ saveznog ministarstva. Da li 
se time ne krnje prava federalne jedinice? Drugostepena^ vlast za fede- 
ralno' balo ne može nikako biti savezno ministarstvo. 

Pretsednik: Stvar stoji, po mom mišljenju, ovako. Ministarstvo 
unutrašnjih poslova u Saveznoj vladi je ministarstvo' kakvo postoji i u 
federalnim jedinicama. Ministarstva, imaju neke zajedničke poslove u 
kojima dolaze direktive a u nekim poslovima nema tih direktiva nego 
federalne jedinice imaju punu samostalnost. Kod slučaja državljan- 
stva, zemaljsko državljanstvo vezano je sa saveznim i ja mislim da je 
ovo' ovde prirodno i da nimalo ne krnji suverenitet. 

Miloš Carević: Ja pominjem ovo zato što ovo spada u zajednički 
posao i jednog i drugog ministarstva i easvim je logično i ispravno 
da se rešenja donose u saglasnosti između federalnog i saveznog mini- 
starstva ili obratno, ali kad federalno ministarstvo donese jedno rešenje 
ja ne mogu dopustiti da savezno ministarstvo po žalbi privatne stranke 
može poništiti to rešenje, jer onda ono ne postupa, kao organ sa zajed- 
ničkim interesima nego postupa kao organ koji je nadređen federal- 
nom ministarstvu. Zemaljsko, federalno ministarstvo bilo bi po ovome 
podređeno saveznom. 

Pretsednik: Ima poslova u kojima je federalno ministarstvo podre- 
đeno, samo to mora biti naročito određeno. 

Miloš Minić: Mi smo to pitanje raščistili. Kad su u pUanju zakon' 
koje donosi AVNOJ i kad je u pitanju sprovodenje zakona AVNOJ-a 
tada je savezno ministarstvo nadređeni organ zemaljskom ministarstvu. 
i ako se neko žali prot;v odluka zemaljskog ministarstva koje su done- 
sene na osnovu zakona koje je doneo AVNOJ, tada se žalba mora 
sprovesti saveznom ministarstvu. Ako je u pitanju zakon koji je donela 
federalna jedinica, u tom slučaju drugostepena vlast kojoj treba podneti 
žalbu jeste pretsedništvo zemaljske vlade ili skupštine kako je tim za- 
konom određeno. To je princip našeg saveza, naše federacije. Ako su u 
pitanju zakoni AVNOJ-a, uredbe Savezno vlade, uputstva koja spro- 
vode u život i konkretizuju zemaljska ministarstva i zemaljska vlada, 
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tada je nadređena Savezna vlada, a ako su u pitanju zakoni zemaljski 
onda je nadređena vlast pretsedništva zemaljske skupštine. 

Miloš Carević: Odgovor druga Minića nije m© zadovoljio. Zakon' 
AVNOJ-a su obavezu' za sve građane i vlasti u Jugoslaviji i ja dopu- 
štam da se protiv jedne odluke federalnog ministarstva donesene na 
osnovu zakona AVNOJ-a može žaliti AVNOJ-u, ali federalno mini- 
starstvo ле može biti podređen organ saveznog ministarstva. 

Pretsednlk: Ministarstvo je izvršni organ. Ovde se radi o odnosu 
između federalnog i saveznog ministarstva. Ne može se ukinuti odnos 
izvršne vlasti federalne jedinice prema savezu, pa da sve ostavimo 
Parlamentu koji bi s© onda raspravljao sa izvesnim organima federal- 
nih jedinica. To bi bilo паоракх Biće i može da bude, u jednoj federa- 
tivnoj državi takvih savezmh ministarstava kakvih nema u federalnim 
jedinicama, koja su jedinstvena i isključiva kao što je ministarstvo 
vojske, saobraćaja, pošta i informacija, a imaćemo ministarstvo pro- 
svete, ministarstvo unutrašnjih poslova itd. kojih ima i u Saveznoj 
vladi i u federalnim vladama. Tu će biti poslova u kojima su federalne 
vlade samostalne, a biće i izvesnih poslova u kojima su one podre- 
đene direktivama Savezne vlade. Može da bude i treća vrsta ministar- 
stava, koja imaju pojedine federalne jedinice a nema ih Savezna vlada, 
kao, na primer, ako bismo ukinuli savezno Alinistarstvo presvete a 
ostavili ga u federalnim jedinicama. Ai; tamo gdo istovremeno postoje 
federalna i savezna ministarstva, tu mora da. ima izvesnih poslova u 
kojima je Savezna vlada nadređena vlast. A time se ni u čemu no 
krnji suverenitet. Ne pišemo mi jednu opštu odredbu da bi njome dovo- 
dili federalno ministarstvo u .podređenost, nego se ovde radi o jcdhom 
konkretnom slučaju, o jugoslovenskom državljanstvu. Mi smo imali 
u Pretsedništvu AVNOJ-a Zakon o državnim pečatima i žigovima i u 
projektu se malo zaboravio onaj koji ga je pravio, pa je stavio razne 
propise i za federalne vlade. Mi smo to sve izbacili i zadržali taj zakon 
da isključivo važi za savezna ministarstva, s tim da federalne skup- 
štine donesu posebne zakone. 

Ako je ova diskusija završena, ako više neće niko drugi da govori, 
da. predemo na član 28. (Ne javlja se niko). Izvolite čuti član 28. 

Vladimir Simić   (č i t a): 
Ш GLAVA 

PROMENE U ZEMALJSKOM DRŽAVLJANSTVU 

Ćlan 28 
Zemaljsko državljanstvo može se promenUi primanjem n drugo 

zemaljsko državljanstvo. 
Pretsednlk: Ima li primedaba? (Nema). Prima li se član 28 kako 

je pročitan? (Prima). Idemo dalje. 
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Vladimir Simić   (čita): 

Član 29 

Svaki savezni državljanin može tražiti da bude primljen u drugo 
zemaljsko državljanstvo. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi 'z narednog 
člana, molba se rešava po slobodnoj ocent. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Prima li se član 29? 
(Prima). Prelazimo na član 30. 

Vladimir Simić   (čita): 

Član 30 

Molba za primanje u zemaljsko državljanstvo ne može se odlrti, 
ako Псе koje traži prijem: 

1) ima punili 18 godina i radno je sposobno; 
2) nije lišeno časnih prava niti se protivu njega vodi postupak 

za dela koja povlače gubitak časnih prava; i 
3) do vremena podnošenja molbe neprekidno boravi najmanje 3 

godine na području dotične zemlje. 
U slučaju usvojcnja primenjivaće se shodno odredbe st. 2 člana 9 

ov*g Zakona. 

Pretsednik: Ima li primedaba? 

Dr Dragoljub Jovanović: Meni je neshvatljivo zašto je ovde u 
prvoj alineji, u tačkii 1), uslovljeno radnom sposobnošću. Ja mislim da 
to nema svrhe. Ne mogu se oni koji nisu radno sposobni' lišavati prava 
da stiču zemaljsko državljanstvo. M'slim da to brišemo, tj. da se posle 
reči »18 godina« stavi tačka, a ostalo »i radno je sposobno« briše. 

Pretsednik: Ja se slažem. Šta misle ostali članovi? (Slažemo se!) 
Onda stavljam član 30 sa ovom izmenom na glasanje. Prima li se? 
(Prima). Molim druga Simića da pročita član 31. 

Vladimir Simić   (čita): 

Član 31 

Zemaljskim zakonom će se propisati odred'be o primanju u zemalj- 
sko državljanstvo, pri čemu će se obezbediti jednaka prava i (povlastice 
na području jedne federalne jedinice zemaljskim državljanima drugih 
federalnih jedinica. 

O primanju se 'ma obavestiti ona zemlja čije se državljanstvo 
gubi. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 31 je usvojen. Pre- 
lazimo na član 32. 
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Vladimir Simić   (č i t a): 
Član 32 

Kad roditelji stiču zemaljsko državljanstvo po članu 29 i 30 ovog 
zakona, u tome ih slede i njihova deca mlada od 18 godina shodno 
odredbama člana 13 ovog zakona. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Usvaja li se član 32 kako 
je pročitan? (Usvaja). Idemo dalje. 

Vladimir Simić   (č'ta): 

Član 33 
Nijedna zemlja ne može brisa.ti jugoslovenskog državljanina iz 

svog državljanstva, dok on ne stekne državljanstvo^ u nekoj drugoj 
zemlji. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Prima H se član 33 kako 
je pročitan? (Prima). Prelazimo na član 34. 

Vladimir Simić   (čita): 

Član 34 
Ako između dve zemlje ili više nj'h nastane spor o zemaljskom 

državljanstvu određenog lica, a ne mogu se međusobno sporazumeti, 
onda o sporu rejava Vrhovm sud Jugoslavije. 

Jugoslovenskom državljaninu, čije se zemaljsko državljanstvo ne 
može utvrditi, izuzev slučaja iz stava 3 člana 11 ovog zakona, odre- 
đuje se zemaljsko državljanstvo one zemlje u kojoj neprekidno i dobro- 
voljno boravi za poslednje 2 godine, a ako toga nema onda zemlje u 
kojoj je roden; ako m je roden u Jugoslaviji onda zemlje u kojoj je 
najduže boravio za poslednjih 10 godina, ili, ako mu se ni; po tom ne 
bi moglo utvrdit: državljanstvo, onda zemlje u kojoj se zatekao u vreme 
određivanja državljanstva. 

Sve ovo vredi samo dok se ne utvrdi pravo zemaljsko državljanstvo 
takvog saveznog državljanina. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Prima li se član 34 kako 
je pročUan? (Prma). Prelazimo na član 35. 

Vladimir Simić   (čita): 
IV    GLAVA 

PRELAZNE    I    ZAKLJUČNE    ODREDBE 

Član 35 
Na dan stupanja na snagu ovog zakona smatraju se jugosloven- 

skim državljanima sva lica koja su toga dana bila jugoslovenski držav- 
ljani prema važećim propisima. 

Izuzetno od prednjega ovlašćuje se Ministarski save't Demokrat- 
ske federativne Jugoslavije da propiše odredbe o slučajevima st'canja 
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jugoslovenskog državljanstva po § 10 zakona od 28 oktobra 1928 go- 
dine, izvršenog u vreme od 6 aprila 1941 godine do stupanja na snagu 
ovog zakona. Ministarski savet može ovo ovlašćenje prenet' na ze- 
maljske vlade. 

Pretsednik: Ima li kakvih primedaba? 

Miloš Carević: Mislim da nije potrebno citirate paragrai starog 
jugoslovenskog zakona o državljanstvu. Dovoljno je, kad već moramo 
na njega da se pozivamo, kazati da će se u ovim slučajevima postupiti 
po zakonu od 1928 godine. Konkretno, moj predlog je da se »§ 10« 
briše i da se umesto »zakona« kaže »zakonu«. 

Pretsednik: Meni se cimi da drug Carević ima pravo. Prima li se 
ovaj predlog? (Prima). Predlog je primljen i. član 35 je usvojen. Mo- 
žemo dalje. 

Vladimir Simić   (čita): 

Član 36 
Jugoslovensko državljanstvo st'ču u smislu odredaba ovog Zakona, 

ukoliko međunarodnim ugovorima ne bude drugačije rešeno, sva lica 
koja imaju zavičajno pravo odnosno pripadnost u opštinama na po- 
dručjima koja bi ušla u sastav Demokratske federativne Jugoslavije po 
međunarodnom sporazumu, kao i lica koja po narodnosti pripadaju 
jednom od naroda Jugoslavije, a borave na ovom području — ako se 
ova lica ne isele sa jugoslovenskog državnog područja ili, na osnovu 
posebnih propisa, ne optiraju za svoje ranije državljanstvo. 

Pretsednik:  Ima  |)  primedaba?   (Nema).   Prima   li se član 36? 
(Prima). Prelazimo na član 37. 

Vladimir Simić   (čita): 

Član 37 - 

Na dan stupanja na snagu ovog Zakona smatraće se zemaljskim 
državljanima jugoslovenski državljani, koji su toga dana imali član- 
stvo (zavičajnost) odnosno pripadnost u kojoj opštini na području 
dotične zemlje. 

Jugoslovenskim državljanima kojima se. ne može odrcd'ti zemalj- 
sko državljanstvo po prednjem stavu, ono se određuje, sa važnošću od 
dana stupanja na snagu ovog Zakona, ipo odredbi člana 34 ovog Zakona. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 38 je primljen. 
Vladimir Simić   (č i t a): 

Član 38 
Lica koja danom stupanja na snagu ovog Zakona nisu jugoslo- 

venski državljani, a koja bi stekla odnosno zadržala to državljanstvo po 
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odredbaba ovoga Zakona, mogu, u roku od godine dana po stupanju 
na snagu ovog Zakona odnosno u roku od godine dana po navršeno; 
18 godini, traž'ti naturalizaciju u smislu člana 9 ovog Zakona. 

Isto tako mogu tražili naturalizaciju bez obzira na uslove tač. 2. 
3 i 4 člana 8 ovog Zakona oni strani državljani, bez obzira na njihovu 
narodnost, koji su aktivno učestvovali u narodnooslobodilačkoj borbi 
naroda Jugoslav'je. To važi i za decu 'poginulih ili umrlih učesnika. 

Pretsednik: Ima liprimedaba? (Nema). Član 38 je primljen. 

Vladimir Simić   (čita): 

Član 39 

Lica koja su izgubila jugosiovensko državljanstvo otsutnošću po 
članu 28 Zakona o državljanstvu od 21 oktobra 1928 godine imaju 
pravo da ga ponovo steknu posebnom izjavom, učinjenom u roku od 
godine dana po stupanju na snagu ovog Zakona. Izjavu potvrđuje sa- 
vezno Ministarstvo unutrašnjih poslova. U tome slučaju smatraće se 
da je podnosilac izjave stekao državljanstvo danom učinjene izjave. 

Pretsednik: Ima Ij primedaba? (Nema). Član 39 je primljen. Pre- 
lazimo na član 40. 

Vladimir Simić   (čita): 

Član 40 

Pod nadležnim jugoslovenskim organima u smislu tač. 2 člana 4 
ovog Zakona smatraju se, za vreme punovažnog sklapanja verskog 
braka, i organi verskih zajednica. 

Pretsednik: Ima li prmedaba? (Nema). Član 40 je primljen. 

Vladimir Simić   (čita): 

Član 41 

Rokovi za evidentiranje po članu 15 i rok iz tač. 3 člana 30 ovog 
Zakona počinju teći danom stupanja na snagu ovog Zakona. 

Pretsednik: Ima h primedaba? (Nema). Član 41 je primljen. Pre- 
lazimo na član 42. 

Vladimir Simić   (č i t a): 

Član 42 

Ovlašćuje se savezni Ministar unutrašnjih poslova da u saglasnosti 
sa Ministrom inostranih poslova uredbom propiše bliže odredbe potrebne 
za izvršenje ovog Zakona. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 42 je primljen. 
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Vladimir Simić   (čita): 

Član 43 
Primena ovog Zakona počinje 14 dana posk njegove objave. Time 

prestaju u celosti da važe svi propisi o državljanstvu, doneti do 6 aprila 
1941 god'.ne. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 43 je primljen. 
Vladimir Simić   (čita): 

Član 44 

Ovaj Zaikon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
mokratske federativne Jugoslavije«. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 44 je primljen. Time 
smo završili pretres u pojedinostima. Stavljam Predlog zakona o dr- 
žavljanstvu Demokratske federativne Jugoslavije na glasanje u celini. 
Mo'.im sekretara da izvrši prozivku. 

Sekretar Rato Dugonjić vrši prozivku. 

(Posle glasanja) 

Pretsednik: Glasao je ukupno 41 član Zakonodavnog odbora. 
Prema tome, svi prisutni članovi glasali su za. Predlog zakona o 
državljanstvu DFJ jednoglasno je usvojen. 

Predlažem da se za izvestioca u plenumu odredi dr Maks Šnudcrl. 
(Prima se). 

Pre'.azimo na narednu lačkii dnevnog reda, na pretres Predloga 
zakona o ukidanju postojećih rudarsk:h .povlastica i o prelasku u dr- 
žavno vlasništvo celokupnog rudnog blaga na području Demokratske 
federativne Jugoslavije. Kao što ste videli ovaj predlog podneo j« 
Pretsednik Privrednog saveta Vlade DFJ drug Hebrang. PročUaću Vam 
sprovodno pismo (čita): 

VLADA 
DEMOKRATSKE   FEDERATIVNE   JUGOSLAVIJE 

Pr vredni  sflvcl 
Br. 521 

PRETSJEDNIKU ZAKONODAVNOG ODBORA AVNOJ a 
Beograd 

Dostavljamo Vam Prijedlog zakona <> ukidanju postojećih rudarskih 
povlastica i o prelasku u državno vlasništvo cjelokupnog rudnog blaga 
na području Demokratske federativne Jugoslavije, zajedno sa obrazlo- 
ženjem. 

2"     Znk. (ulborl 1945 god. '*'•'' 



Obzirom na hitnost molimo Vas da se ovaj zakonski prijedlog što 
prije uzme u pretres i ozakoni. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 
Beograd, 9 julla 1945 

PrelSjVedniik PfCvredtiog savjete 
A. Hebrang, s. r. 

Drugovi i gospodo poslanici, zbog značaja ovog predloga, koji iz 
tehničkih razloga nije mogao bit:. umnožen, dozvolite da vam pročitam 
i obrazloženje (č i t a): 

OBRAZLOŽENJE 

PRIJEDLOGA ZAKONA O UKIDANJU POSTOJEĆIH RUDARSKIH POVLASTICA 
I  PRELASKU  U  DR2AVN0 VLASNIŠTVO CJELOKUPNOG RUDNOG BLAGA 

NA PODRUČJU  DEMOKRATSKE  FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Prvo. — Na području stare Jugoslavije postojalo je 5 različitih 
rudarskih zakona za гагпа područja. U njima je bilo ozakonjeno na- 
čelo, da su »sve rude i kopovi, bili oni u zemlji ili na površini, državna 
dobra.« 

Tko je želio da istražuje ili eksploatira naše rudno bogatstvo, 
morao je zato tražiti odobrenje od države. 

Drugo. — U svima rudarskim zakonima stare Jugoslavije postoje 
dva pojma o pravima (koncesijama) koje država daje na rude i kopove: 

a — pravo na istraživanje i 
b — pravo na eksploataciju (povlastice, koncesije). 
Pravo na istraživanje bilo je vremenski ograničeno na jednu go- 

dinu. Ono propada ako se na vrijeme ne obnovi. Pravo na istraživanje 
nije nikakvo vlasništvo. 

Pravo na eksploataciju (povlastice, koncesije) davalo se po jednim 
zakonima na 50 godina, a po drugima za uvijek. Pravo na eksploataciju 
je pravo vlasništva, ali je ono vezano za ispunjavanje nekih uvjeta 
(plaćanje regalnog danka itd.). Rudarski zakoni predviđaju da se to 
pravo može oduzet: ako se spomenuli uvjeti ne ispunjavaju. 

Pravo na istraživanje uzimali su .pojedini kapitalisti u spekulativne 
svrhe. Tako, na pr., na području Srbije imaju pojedinci oko 95% svih 
prava na istraživanja. Većina izdatih povlastica nikad nije bila isko- 
rištena, tj. na osnovu njih nisu nastali rudnici. To su takozvane neak- 
tivne povlastice. 

Pravo na eksploataciju uzimali su domaći ili strani kapitalisti ili 
grupe kapitalista. To su aktivne povlastice, tj. povlastice na osnovu 
kojih je investiran kapital i podignuta postrojenja za eksploataciju 
rudnog blaga. Predloženi projekt zakona treba da ukine baš te aktivne 
povlastice, jer je većina neaktivnih povlast'ca već sama po sebi ugasnula. 
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Treće. —■ Uk'danje ovih povlastica traže privredni, socijalni i poli- 
tički interesi Demokratske federativne Jugoslavije. Opće je poznata 
činjenica, da su koncesije za eksploataciju našeg rudnog blaga davane 
na veliku štetu po našu zemlju. Koncesionen, povezani s bivšim vlada- 
jućim krugovima, vrš'ili su nečuvenu pljačku našeg rudnog bogatstva 
i naše radne snage, što im je donosilo basnoslovne dobitke. Nečovječni 
uvjeti rada i po zlu .poznali policijski režimi u koncesioniranim rudni- 
cima bili su nepodnošljivi. To je izazivalo opravdani otpor i štrajkove 
radnika. Ovi su štrajkovi za bolje, čovječnije uvjete rada i života, uži- 
vali opće simpatije i podršku naroda. Potkupljem 'policijski aparat je 
bezobirno gušio štrajkove i progonio radnike da bi konce&ionerima osi- 
gurao pljačkaške profite. 

Oslanjajući se na investirane kapitale, veze s vladajućmi krugo- 
vima i potkupljenim državnim aparatom, strani su koncesionen vršili 
štetan upliv na unutrašnju i vanjsku politiku naše zemlje i krnjili njen 
suverenitet i nezavisnost. 

Neki podaci o proizvodnji i zaradama koncesioniranih rudarskiK 
poduzeća, koje niže navodimo, bacaju dovoljno svetlosti na problem 
povlastica. Oni nepobitno dokazuju, da te povlastice imaju kolonijalni 
pečat, da nam donose ogromnu materijalnu štetu i da pretstavljaju 
ruglo za našu zemlju. 

' Četvrto. — Nismo mogli doć' do podataka pod kojim su uvjetima 
i na koji rok zaključeni pojedini ugovori. To je tajna koja se strogo 
čuvala. 

Poraznu sliku o izrabljivanju na^e radne snage i našeg rudnog 
blaga pokazuju profiti nekih koncesioniranih poduzeća. Navodimo samo 
dva primjera: 

a — Trepča Mines Limited 
Početni uloženi kapital  1927 god. 107.000 funti 
Uloženi kapital do 1939 god. svega    2,000.000 funti 
Godišnja se zarada Trepče penjala, prema bilanci do 140,881.438 

funt;. Divulende su isplaćivane do 30%. 
Na cjelokupni uloženi kapital od 2,000.000 funti, Trepča je od 1929 

godino do 1941 godine zaradila 2,732.900 funti! 
To je zarada prema bilansi. Stvarna je zarada bila mnogo veća. 

Poznala je stvar da se u bilansi iskazuje manja dobit od stvarne dobiti, 
da hi se prikrio stupanj izrabljivanja i plaćali manji porezi. 

b — Bor 

Uloženi kapital od' 1931 do 1940 godine    5(34,300.000 franaka. 
Zarada Bora od 1931 do 1940 godino      712,993.000 franaka. 
(lodišnja so zarada Bora kretala do 237.300 franaka. I za Bor vmii 

ono što smo naglasili za Trepču, da je stvarna dobit mnogo veća no 
Sto proizlazi iz bilanse. 
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Primjer zaradai Trepće i Bora, iznijetih u gornjim brojkama, poka- 
zuju da su ova poduzeća za svega 10 godina zaradila toloko da im je 
isplaćen sav uloženi kapital i da im je povrh toga ostala još velika, dobit. 

Ovi primjeri potkrepljuju našu tvrdnju, da koncesije stranom kapi- 
talu nosa na sebi kolonijalni pečat. Tako visoke zarade su bile uvjeto- 
vane jedino bezdušnim izraibljivanjem naše domaće radne snage i 
rudnog blaga. 

Na kraju napominjemo, da su sve gore izložene činjenice u manjoj 
Ш većoj mjeri {»znate našoj javnosti. Nekoliko su puta vodene javne 
bezuspješne kampanje protiv takvih koncesija i korupcije koja ih je 
redovno pratila, protiv previsokih zarada i bezdušnog izrabljivanja hašiji 
radnika u rudnicima. 

Predloženi zakonski projekt ne traži eksproprijaciju investiranog 
kapitala. Njegovim bi se usvanjem raskinulii ranijo zaključeni ugovori 
o koncesijama. Pitanje investiranog kapitala imalo bi se rješavati 
kasnije novim propisima i pregovorima s vlasnicima postrojenja. 

Sve gore iz'.ožene činjenice dokazuju opravdanost i hitnost ovog 
zakonskog prijedloga. Privredni i politički interesi naše domovine na- 
lažu da se on što prije usvoji i objavi. 

Prclsj'tdnik Pr'vrednog savjet*, 
A.  Hebrang, s. r. 

Otvaram pretres u načelu. Ima reč drug Vujo Kosovac. 

Vujo Kosovac: Drugovi i gospodo poslanici, ovaj zakonski predlog 
pozdravljam u celosti i primam ga utoliko pre što poznajem rudarski 
rad i onu bezdušnu eksploataciju koja se vrši u rudnicima, naročito u 
rudniku Trepči, gdo sam i ja proveo 10 godna. Ja dobro poznajem 
eksploataciju koja je vršena u Trepči. Kad su došli Englezi u našu 
zemlju, oni su tražili i plaćali radnike 70 dinara, posle nekoliko godina, 
već 1931, oni su snizli nadnicu na 50 i 40 dinara. 1 to sve uz pomoć 
naših vlasti koje su pomagale da se radnicima skida nadnica.. Naročito 
je tu odigrao vidnu ulogu kralj Aleksandar koji je tamo dolazio na 
ručkove. A  1930 godine, kada je obišao rudnik, postao je i akcionar. 

U rudniku Tropča na jednu tonu rude vadi se oko 450 grama 
srebra. Ali to nikad nije bilo prijavljivano iako je bilo eksploatisano, 
nikad to nije bilo pisano; jedino su bi'.: pisani спк i olovo. Međutim, 
ako se uzme u obzr da se za 24 sata vadilo po 340 vagona, onda je 
sigurno da se ostvarivao velik profit. 

Drugovi i gospodo poslanici, Irlo je momenata kada ;e stradalo 
po 5—7 radnika u jednoj smeni, ali su uvek, tobože, bili krivi radnici, 
nikad nije bilo krivo društvo. 

Dalje, 1939 godine, kad je bio štrajk radnika, radnici koji su radih 
po 10 i više godina bili su proterani. Vama je u većini poznato kako 
se završio taj štrajk. O tome je bilo pisano i u listovima. Ostali su l.ez 
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posla radnici iako su radMi po 10 do 12 godina. Iz ovoga se vidi kakve 
su mogućnosti i koliko iprava imali radnici za vreme ranijih režima. 
Zato sam za ovaj zakon. 

Vladimir Simić: I ja pozdravljam ovaj zakon u celosti, jer me u 
potpunosti zadovoljava з kad se radi o ovakvom jednom zakonu, želeo 
bih da izrazim jednu želju, naime, dobro bi bilo kad bi se doneo zakon 
0 socijalizaciji velikih preduzeća potpuno Ш po, imžebiti, nekom deli- 
mienom sistemu ili1 onako, коИко sam obavešten, kako se krenuJo u 
federalnoj Sloveniji. Uveren sam da bi se postigao vanrcdan rezultat. 
1 ipsiho!o5ki bi- se pogodilo, jer, kako sam za ovo kratko vreme iboravka 
u našoj zemlji saznao, postoji za iakve mere raspoloženje. Na taj način, 
zajedno sa ov'm zakonom, izvršili1 bismo ono što će se morati da izvrši 
: što, po mom mišljenju, nije ni u kakvom neskladu sa našim obave- 
zama prema inostranstvu, jer u tom pogledu nikakve obaveze niti smo 
mogli da primimo, niti smo, verujem, primili. Kad kažem psihološki, ja 
mislim na jedan sistem koji je proistekao iz objektivnih uslova na teri- 
torijama svih naših zemadja za. vreme okupacije. Ti objektivni uslovi, 
naravno, izražavaju se u potrebi da se pojedini rukovodioci preduzeća 
.podvrgnu suđenjima i kaznama, koje kazne i suđenja ne isključuju so- 
cijalizaciju, ukoliko su se oni cgrešili o svoje nacionalne dužnosti prema 
svome narodu i svojoj državi. Ovakav jedan zakon, iako ovo iz'.azi iz 
okvira ove debate, po mom dubokom uverenju, veoma bi bio dobar i 
resio bi jedno važno pitanje, i to jednim zamahom i za svagda. 

Petar Piruze: Neki krugovi napadali su nas kako hoćemo da izvr- 
šimo izvesnu socijalizaciju, upravo kako hoćemo da zavedemo socija- 
listički sistem upravljanja. Ovaj Predlog zakona o ukidanju postojećih 
rudarskih povlastica i prenosa u državno vlasništvo rudnog blaga jasno 
govori da mi hoćemo da imamo u vlasništvu samo rude, dok postro- 
jenja na rudnicima ostaju i dalje vlasništvo preduzeća. Prema tome, 
otpadaju sve primedbe onih ljudi koji su nas napadali kako mi hoćemo 
da zavedemo socijalistički sistem upravljanja, upravo da smo ga već 
zaveli.. 

Ovaj zakonski predlog je tako jasan, tako precizan da mislim da 
ga pozdravljamo ne samo mi ovde nego da će ga, kad bude objavljen 
u novinama, pozdraviti i široke narodne mase i čitava naša domovina. 

O zloupotrebama vlasnika govorio je naš drug Vujo Kosovac. 
Vidi se dokle su odlazili preduzetnici. Progresivni, napredni Ijudii u sta- 
roj Jugoslaviji, s vremena na vreme, dizali su svoj glas protiv tth zlou- 
potreba i protiv eksploalisanja radnika, ali je njihov glas ostajao glas 
vapijućeg u pustinji. Razume se, to nije ni čudo, jer su našom zemljom 
tada upravljali ljudi koji su vodili isključivo računa o svojim sebičnim 
interesima. 

Tripko Žugić: Mi u našoj zemlji ne samo da smo gubili svoje 
rudno lK)gatstvo, nego je rdavim postupcima i nesavesnošću onih koji 
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su upravljali ovom zemljom nase rudno blago bilo umrtvljeno. Ja ću 
vam iznetrj samo jedan slučaj da vidite kako se radilo u našoj zemlji 
' kako je naš narod gubio zaradu i prihode od izvesjiih rudnih blaga. 
U mome Srezu kolašinskom postoji rudnik koji je b'o čuven u Srednjem 
veku. Okno toga rudnika nalazilo se u blizini dvora jedne mlade kraljčce 
srpske. Tu i danas postoji bašta i jezero. Još 1919 godine jedna velika 
jugoslovenska grupa, sa kapitalom od 800 niU-ona dmara, prijavila^ se 
da bi se taj rudnik stavio li ipokret, jer je u tom rudniku bilo zlata, 
bakra, cinka i drugih ruda. Ja sam lično, kao narodni poslanik 1919 
godine, podneo izveštaj toga društva koji je napisao jedan od najbolj'h 
stručnjaka iz b'vše Austro-Ugarske Monarhije i traž'o da se taj rudnik 
otvori pod sledečim us!lovom: da^ uvck u tom rudniku radi 10.000 
radnika koji će biti iz najbliže okoline i iz Jugoslavije, da to društvo 
izgradi železmcu i da ta železnica postane svojina države, samo da 
društvo ima pravo da prenosi rudu. Međutim, šla biva? Ja sam taj akt 
podneo lično tadašnjem pretsedniku vlade. Molba je bila odbijena. Tako 
je taj rudnik ostao mrtav a blago zakopano. 

Ja ovaj zakonski predlog pozdravljam. 

Pretsednik: Pošto se više niko ne javlja za reč u načelnoj diskusiji, 
možemo preči na glasanje. Ko je u načelu z a ovaj zakonski predlog, 
neka digne ruku. (Svii dižu ruku). Ima li ko protiv ? (Nema). Pre- 
dlog zakona o ukidanju rudarskih povlastica i o prelasku u državno 
vlasništvo ce!okupnog rudnog blaga na području DFJ primljen je jedno- 
glasno u načelu. 

Prelazimo na pretres u pojedinostima. Molim druga Simiča, po>to 
se on dobrovoljno ponudio, da čita naslov i čla.n po član ovog zakona. 

Vladimir Simić   (čita): 

PREDLOG 

ZAKONA O UKIDANJU POSTOJEĆIH RUDARSKIH POVLASTICA I PRELASKI! 
U DRŽAVNO VLASNIŠTVO CJELOKUPNOG RUDNOG BLAGA NA PODRUČJU 

DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Član  1 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju važiti, ukoliko več nisu 
ugašena po postojećim propisima: 

a) sva rudarska istražna prava (prosta i isključiva prava islraž;- 
vanja, samorovi, protoslijedi 6 zaštitna polja), i 

b) sve rudarske povlastice (koncesije) za eksploataciju ruda i ko- 
pova bez obzira da li se one aktivno iskorišćuju za proizvodnju iJi ne. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Naslov 6 član I jedno- 
glasno su primljeni. Idemo dalje. 
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Vladimir Simić   (čita): 

Član 2 

Sve rudarske povlastice (koncesije) koje se na dan stupanja na 
snagu ovog zakona aktivno iskorišćuju za rudarsku proizvodnju imaju 
se i dalje iskorišćavati. 

Naknadnim propisima i pregovorima s vlasnicima rudarskih po- 
strojenja riješit će se pitanje otkupa ovih postrojenja od strane države 
ali sklapanje novih ugovora. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 2 je usvojen. Prela- 
zimo na član 3. 

Vladimir Simić   (čita); 

Član 3 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prelaze u državno vlasni- 
štvo sva rudna blaga na području Demokratske federativne Jugoslavije. 

Pretsednik: Ima li pniraedaba? (Nema). Član 3 jednoglasno je 
usvojen. Možemo dalje. 

Vladimir Simić   (č 41 a); 

Član 4 

Ovlašćuje se Ministar rudarstva da donese potrebne propise za 
izvršenje ovog zakona. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 4 je usvojen. Pre- 
lazimo na član 5. 

Vladimir Simić   (čita): 

Član 5 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu«. 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). Član 5 je usvojen. 
Ovim je završen pretres i glasanje u pojedinostima. Stavljam za- 

konski predlog na glasanje u celini. Prima li se? (Prima). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog za.kona o ukidanju 
rudarskih povlastica i o prelasku u državno vlasništvo celokupnog 
rudnog blaga na području DFJ jednoglasno usvojen i u celimi'. 

Za izvestioca u plenumu predlažem druga Vuja Kosovca. 
(Prima se!). 

Kad izveštaj bude gotov, dostavcemo ga Pretsedni.štvu Privre- 
mene narodne skupštine da ga 'znesc na dnevni red pjcnuma. 

Smatram da možemo zaključiti današnju sednicu. 
Narednu sednicu zakazujem za sutra, u petak 17 avgusta u 10 

časova. 
(Sednica je zaključena u  12,30 časova). 
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8 СЕДНИЦА 
(17 августа 1945) 

Почетак у 9,20 часопп. 
Претседаиао Претседник Законодаиног олбора Принре.мене иародне 

скупштине Moma Пијаде. 
Присутни чланопи: Владимир Си.мић, Јосип Рус, Триша Каилеронић, 

Дане Шкарица, Ииан Рехоровић, Јерко Златарић, Јоза МилннојепиН, 
Перо Крстајић, Милош Царевић, др Хннко Кризман, др Бранко Чуб])и- 
лонић, др Макс Шнудерл, др Драгољуб Јовановић, Епаминонд Попаи- 
донои, др Синиша Станкоиић, Петар Пирузе, Јефто Павић, Ши.ме Бален, 
Вујо Косоваи, Ђуро Тиљак, Нада Сремец, Сава Меда«, Иван БожнчеииН, 
Снегозар Крстић, Лајчо Јара.мазонић, Милоје Милојевић, Ке.мал Аголи, 
Методија Андонов-Ченто, Петар Станте, Душан Кведер, Милош Рашо- 
вић, Панто Малишић, Крсто Филиповић, Снмо Ераковић, др Јоже Вил- 
фан, Malce Крмељ, Франие Лубеј, др Метод Микуж, Радмило Стојиљко- 
вић, Савко Дуканац, Трипко Жугић. 

Претседник: Отварам Vili седницу н .саопштаиам да je на дневном 
реду читање залисника прошле седнице и претрес Предлога закона o 
одузн.мању држављанства офииирима и подофииирима биише југосло- 
венске војске, који неће да се врате у отаџбину м прмпадницима војних 
формација KOJU су .служили окупатору и одбсгли у иностранство. 

Молим секретара да прочита записних прошле седнии«. 
Секретар Рато Дугоњић чита записник седниие од 16 августа. 
Претседник: Има ли прммедаба? (Иема). Записник je оверен. 
lipe преласка на другу тачку дневног рела, саопштавам писмо Ми- 

ннстра финансија. (Чита): 

ДЕМОКРАТСКА   ФЕДКРЛТИВНЛ   ЈУГОСЛАВИЈЛ 
.МИИИСТАРСПК) ФИИЛНСИ.1А 

Каб. Бр. 156 
16 aervcTa  1915 год. 

оеоград 

IlPlIBPliiMHIIO.l IIAPO.UIO.I СКУПИПИНП 
ДКМОКРЛТСК!-   фклнрлтииш-; ЈУЈОСЛАВИЈЕ 

Б е o г p a д 
У прилогу со лоставл.ају пројекги: 
1) Закона o буџету Демократске Федејкпивне Југославије са обра- 

злож^њем; 

40Н 



2) Закона o  располагању држапннм  приходима  са  образложењем; 
3) Закона o так.сама'са образложењем; 
4) Закона o уређењу и делоиању кредитног система са образло- 

жењем; 
5) Закона o регулисању платног промета са иностранством са обра- 

зложењем; 
6) Закона o Државно.м осигуранајућем заиоду и o ликвидацији no- 

стојећих осигуранајућих предузећа, 
с молбом да се узму у претрес од стране Законодаиног одбора Upu- 

нремене народне скупштиие Демокрагске федератиине Југосланнјс. 
Пошто je увођење ових за^она у живот скопчано са трајнијим при- 

премама, молите се за хитносг иоступка, у смислу чл. 16 Пословника 
од 8 августа 1945 године, како би органи држаиних иласш могли изир- 
шити све претходне paдlbe да би поменути закони благопремено моглп 
ступити на снагу. 

С.мрт фатизсму — Слобода народу! 

Миннстар  фннансија 
Сретен Жујовић, с. р. 

Сие ове законске предлоге и пропратно писмо доставило je Зако- 
нодавном одбору ГТретседништво Привремене народне скупипине на 
надлежни законоки поступа« у смислу пословника. 

Ове закоиоке предлоге ставићемо на дневни ред идућих седница 
нашег Одбора. 

Пошто од стране Мииистарстиа унутрашњих послова нико ннје 
дошао да би давао евентуална објашњења, предлаже.м да се одмах пређе 
на дискусију у начелу o Предлогу закона o одузимању држављанства 
официрима и подофииирима бивше југословеиске војске који неће да 
се врате у отаџбину н припаднииима војних формаиија који су служили 
окупагору и одбегли у иностраиство. 

Дајем реч ирво.м пријавл.ојом гоиориику народном послапику 
др Бранку Чубриловм11у. 

Др Бранко Чубриловић: Другови, овај Предлог за.кона o одузимању 
лржавл.аиспш офиимрмма и модофиимрима бивше југословенске војске 
који неће да се врате у отаџбину и приладницима војних формаиија који 
су служили окупатору и одбегли у иностранстпо један je од доста 
важних предлога којм ми ланас греба да претреса.мо. Он има no мпм 
резоновап.у лма cunja гумачеи.а: напионално н иационално-морално 
значсње. 

I lamiDii.ijiKi значеп.е има из разлога mio офиаирн и подофииири 
бшше југословенсхе војске, који су остали ван зеиље, нако су имали 
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могућности да се у земљу врате и положе рачуна народу, ипак то нису 
хтели да учине. Кад промотримо биншу југословенску војоку, ми ће>го 
у њој наћи кадрове народа који je увек био добар. A кад про.мотримо 
њено руководство, ми ћемо наћи кадрове нижих и кадрове виших офи- 
цира. Они нижи у основи су добри и o њима не треба говорити. A за 
више официре, ми, који смо били у народу, знамо да су углавном били 
рђави. За то има много доказа. Раније, у старој Југославији гласало се 
за буџет Министарства војске и морнарице и за војне потребе увек 
одушевљено и акоро уиек стојећи, акламацијом, без разлике «а при- 
падност појединим политичким групама. За ово одушевљење и поверење 
руководство војске у старој Југославији имало je да захпали само томе 
што je војска, она стара народна војска, од Куманошоке Србије у осло- 
бодилачким ратовима до 1918 године, била заиста честита и добра. Taj 
њен капитал je био унет и у новостворену Југославију, али je ту био 
врло брзо изитран. 

Сви државни удари, од 1929 na до 1941 године, били су у рукама 
виших кадрова офииироких. Све такозване војне неспреме и капиту- 
лације, и моралне и фактичне, њнхово су дело. За то има примера. Један 
je и овај. Капитулацију наше војоке у години 1941 нису одлучили ни 
народ ни ондашњи режими, него само петорица или швсторица високих 
генерала под воћством генерала Калафатовића. Кад je настао 27 март 
1941 године, јз сам из разговора са офииирима чуо да су у једној соби 
били затворени они који су били за пакт и кад су били пребројани њих 
je било више него оних противу пакта. Ta Југославија под воћством 
браће Недића и разних Варјачића, положила je оружје без питаља на- 
рода и то псјска која je имала 'Све предуслове да се бори противу аку- 
naiopa. И није им то било довољно, него су и у само доба рата, кзда je 
створен Народноослободилачки покрет, устали противу народа, стгли 
су уз белу гарду и друге непријатеље нашег народа. И у заробљеничким 
логорнма знамо да je било акције против оних својих другова canafie- 
Н1гка, који су се и између жица били определили за борбу прогпв окупа- 

.тора и њихових .помагача и ти л^уди који су у логорима си.хшатисали 
Народноослободилачку борбу платили су то добрим делом својмм гла- 
вама. Па и они, који су били у емипрацији, скупили су омо себе реакцију 
тако да су официрске но1;е држале у својим рукама и владу Слободаиа 
Јовановића. To воћство војске, то више воћство војске, и upe 1940 го- 
дине и за вре.ме устанка, као и у заробл.еништву било je по свој при- 
лици фашисгичко и профашистичко. To војно воћство није се држало 
традиција свога народа да 6i)aiiii своју земљу. Зато ja из tBHx тих 
разлога држим да je овај законски предлог у начелу наиионално оправ- 
дан и исправап и мислим да га трсба у начелу усвојити. 

Претседник; Има реч др Лрагол.уб Јовановић. 

Др Драгољуб Јовановић: Другови и гооподо, ми расправл.амо врло 
делихатну материју и ja сматрам да овом врло малом закону треба no- 
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светити велику пажњу. Овде je реч o емигрантима, официри.ма и подо- 
фицирима бивше југословенске војске који неће да се врате у отаџбину 
и припадницима војних формација који су служили окупатору и одбегли 
у иностранство. 

Другови, са.м појам емиграције je тешка ствар. Мало je примера 
у историји да je један емигрант остао веран своме народу. Ништа није 
теже него сачувати исправан став према сваме народу док ј-е човек у 
е.миграцији. To je најтеже искушење које ложе да задеси политичара 
и јавног радника. 

Ja сам, другови, казао да у историји има врло малени број е.ми- 
граната који су остали вернн народу. Један редак, можда једини пример 
тоталне верностк своме народу јесте при.мер Лењина. Он je успео да 
за време свог боравка у иностранству, кроз 25 година, илак дише заједно 
са народом и да се у најжритичнијим мо.ментима историје свога народа 
нађе са њим на истом терену и да и.ма исти осећај као и ueo његов народ. 

Емиграција je no себи једна фатална ствар. Сматрало се уве« «ао 
■боље бити на робији 20 година, него неколико година у емиграцији. 
Слободан Јовановић, при уласку у ави-он у Никшићу, казао je да je то 
за њега најнесрећнији дан у животу и тада je плакао као мало дете. 
Ja верујем у то осећање професора Јовановића, зато што je професор 
Јовановић знао како je тешко бити у емиграиији. Ja не днскутујем овде 
да ли je професор Јовановић добро радио или није, него caiMO конста- 
тујем да je један човек његове ерудиције могао бити свестан колико га 
тешко иокушење чека у емиграцији. Утолико je тежи случај кад се у 
емиграцији нађу официри, нзрочито активни официри, професионалци, 
то јест они који xohe да војују no сваку цену и против свакога, против 
свога оца, против брата или народа. И занста, кад се ово има у виду, 
онда ми имамо пуно разлога да зебемо од тих људи, који могу да на- 
праве највећу глупост, нарочито кад су то официри који су научили 
ла ратују и да буду високе вође и шефови, a наједанпут се нађу у ино- 
странству у цивилу и ne значе ништа, ма да же.че да играју улогу. Нико 
није у uehcM искушењу од оних у емиграпијп који се могу подати 
разним утицајима. Зато морамо посветити озбил^ну пажњу материји 
овог законског предлога, јер ј^е ona утолико важпија што се ту ради o 
To.vie да се од једпог човека начини емигрант, без ломовипе, ne само 
у кратко.м периоду времена, )iero може бити и за ueo живот. 

Jy4e])aiiin.ii закоп сматра се либералпи.м, напредним, широким и 
хуманим. Такан исти треба да буде и onaj данас, On треба да буде врло 
оштар за one који су драговољпп емигранти, који су злопамерни, али 
овај закон треба исто тако да буде пун пажње за one који су случајни 
емпгранти, који су се случајпо пашлп у иносграпству и они ne треба да 
буду стављени у положај да буду непријагел.п своје Д1)жа1!е. Ту се, 
лакле, мора правити разлика када се rouopn o одузимању држављанства. 
Мора .сс чипити разлика из.међу опнх који су драговољпи и злонамерни 
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е.мигранти и оних који су се случајно нашли у нносгранству, бнло no 
некој сиојој грешки или туђој. 

Другови, домовнна je иелика стиар. To je већа идеја него иација 
и мени je било пријатно да видим да су земља и земаљско држављанство 
у јучерашњем закону дошли до изражаја у тој мери, јер jt земља више 
до.мовина него држава. И сада када приступамо решавању овог дели- 
катног питања, ja скреће.м пажп.у на то да би требало у овај законски 
предлог унети извесне измене, нарочито у прво.м делу члана 1, где се 
даје могућносг свима који нису злонамерно емигрирали, нарочито онима 
који не припадају активној војсии nerc су резервпи официри, да се 
изјасне и то не одмах него у једном року и не на граници наше до.мо- 
вине, него код наших oprana за репатри.рање који се налазе у иностран- 
ству. Ha тај начин би се држављанство одузело тек онда када се њн.ма 
да могућност да се јасно и недвос.мислено изјасне да ли хоће или неће 
да се врате у земљу. Уколико се тражи да буде.мо обазривији према 
они.ма, који су силом околности доведени у такву ситуап.ију било по- 
себнпм мриликама у логору, или као интернираи, било да су болесни. 
или да су тамо ожен.ени. Њима треба дати могућност да се определе у 
остављеном року. A нашим органнма у иностранству треба нарочпто 
дати инструкције да прецизио постављају ninan.a да ли неко xohe да 
се врати у домовину или неће. 

Што се тиче другог стаиа овог члана 1, ту ммслим да не треба 
много раслрављати, јер људи који су са непријатељском војоком оттилп 
из зе.мље и борили се против наше војске, они су са.мп одлучили o 
својој судбини ii према њима ne треба нмати обзира, осим према оии.ма 
који cv сило.м одведеип  м  који то докажу. 

Претседник: 11ма реч лр Крмзман. 

Др Хинко Кризман: Ja ne треба да кажем ннједну ријеч ла сам за 
то да сс примијене иајстроже мјсре против сиаког OHOI' KO се огријешио. 
Ja при.мам onaj законски прмједлог у начелу. Али xohy ла ■кпжс.м само 
неке напомемс. 

Кад год се доносе генсралпе мјере, које погађају све ђутуре, онда 
би било опортуно и праведно да се ту постави и један рок. To бн било 
опортуно м праведно зато што нису сви злонамјерни они коЈи су остали 
вани. Omi cv тамо остали заједно у оном опипем џумбусу када су про- 
тјерани Нијемци. Ja то кажем зато што су ми причали очепидии како je 
то било кал су iianiii заробљеници (сфииири) дошли на границу и како 
je то тамо свршено да cv неки прешли граиицу и дошли у огаџбину, a 
да су неки остали крај саме ipamine. lio том прнчап.у очевндапа шмо 
није било рсла, пего je било umne иике, џумбуса и пријет.и. ^аго бм 
било добро да се nm људима остави и лостави једна гранииа од мјесец 
или два мјесепа лана рока да се изјасне и послуже правом да дођу 
натраг у своју зе.мљу, да псљубе тло своје домонипе и ла одговарају 
пред законом за оно што су учинмли. Ja не знам да ли je овај моменат 
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већ био у днскусији, али ако није ja бих молио да се Влада шозабави 
и питањем рока за изјашњење. 

Претседник: To питаље рока ми ћемо лако да уредимо. Није по- 
требно да се на то обрати нарочита пажња Влади. У овој другој али- 
неји члана 1 није предвиђен рок за изјашњен.е o поиратку за оне при- 
паднике разних протиинародних војничкпх фор.мааија који су бнли у 
служби окупатора, iKao тзв. југослоиенска иојска у отаџбини — чегници, 
усташе, српока држанна стража, домобрани итд., који су се са терито- 
рије Југославије поиукли и све до граниие се заједно с нвпријатељем 
борили против Југослоиеноке армије и наших сапезника и кој.и се 
сгда налазе у иносираиству. Сиакако да међу они.ма који су учестионали 
у 'Квислиншким редовима има и таквих који нису урадили иикакве зло- 
чине да би морали бити суђени. Ми смо а.мнестирали оне који су се ра- 
није против нас борили. Ми смо то опростили. lle опрашта се само 
оним људи.ма који су натоварили na себе убиотва, пљачке, силовања и 
друга зла дела. Пре.ма томе, ми ћемо овде лако да фор.мулишемо потребну 
допуну o року и пружити могућност за изјашње1ће свих оних ,који 
желг да ct у отаџбину врате. J ep, ако они желе да се враге, онда значи 
да су спре.мни да одговарају пред наши.м властима. Дакле, они и.мају да 
даду изјаву да желе да се врате и да се оаве на расгшложење нашим 
иластима за репатрираље. To he се лако уредити. 

Реч има друг Владимир Симић. 

Владимир Симић: Другови и господо народни посланиии, с обзиром 
на чињеницу да сам био у Италији, Немач-кој, Швајцарској и на другим 
местима, xohy да кажем неко.чико речи у погледу овога рока за изја- 
шн.ен.е. Како се види, сви се у томе слажу. Има један одређени моме- 
нат кад један интернирани односно заробљени офиинр дође у положај 
да каже: ja хоћу, или нећу да идем. Taj момеиат за заробљвне официре 
н подофицире jom mije ппма наступио. Ha американокој зони тај je 
моменат наступио и гамо се то обавља. Синоћ je стигла једна група 
заробљепика. To je, може бити, последн.а, или he можда ових дана из 
те зоне лоћи само jom једна група. Американим су обаиили репат.рирање 
из њихове зоне и уколико je неко одбио да се врати односно да у своју 
земљу иде, omi су га одпели под стражом на одређено масто. У енгле- 
екој зони биНе исго тако, a у Фраицуској raj момеиат још није насту- 
imo. Према томе, сасвим je оправдана прешоставка да у првим мо- 
ментима апсолупш није било везе са земл.ом и да je због тога бнло 
могућности зл miipen.e сваковрсних весги ме1;у иигернираним офици- 
ри.ма, подофииирима и војницима, пошто ти заробл>ени naum официрн 
ii војници нису дошли у положај да доносе правилне ouene и да се 
Одлучују. Оно прво одвајаи.е, колико ми je позиато, извршено je ПОД 
чсихозом која je тамо била створена. Била су врло моћна средства i:<o- 
ји.ма су располагали omi који су на name заробл.енике противнародно 
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угицали. Ta -средства су била и новчана. Ja знам, и позитивно тврдим, 
да су та новчана средства била моћнија, него новчана средства којима 
располажу наша диолошатска и војна претставништва. Тамо има много 
људи, који су терорисани од појединих мањих грула. Према проценту 
који ј€ мени лично познат, могу слободно да изјавим да je 90% наших 
заробљеника и интернираца безусловно спремно да сваког момента 
пође у домовину, чим се за то створе могућиости. Ради се, дакле, o томе 
да има један одређени број људи, који дејствује код наших заробље- 
ника у ненародном правцу и «оји су успелн да тај њихов мали круг 
npoumpe путем лажне пропаганде, служећи ое свим средствима. A та 
средства могу да делују у оним моментима када човек нема могућности 
да се тачно обавести ни o томе да ли je његова породица у животу или 
није. Чиљеница je да je свако обавештење o породицама за све заро- 
бљене официре, подофшшре и војнике престало од првог да«а' месеца 
августа прошле године. Од тога дана нико није знао o својил! ништа. 
Било je обавештења појединачних преко радиа нли преко Црвеног крста. 
али je то за један мали број. Сада je, међутим, омогућен телеграфски 
саобраћај на простору Швајцарске и Немачке, док су раније били нашп 
људи савршено необавештени и o породици и o домовини; били CV 
изложени тешкој пропаганди. 

Пошто постоји опште расположење да што већи број наших заро- 
бљеника дође и да буде што мање емиграната, онда je овај предлог 
за остављање једног рока добро замишљен. Када се буде објавило репа- 
трирање и за остале зоне, онда he нашим дипломатским и војним деле- 
гати.ма посао бити много лакши. Данас су наша претставништва у Па- 
ризу и Берну огро.мна надлештва. У Паризу постоји велико струјањ« 
нашег света и толики су послови да у истинн апсорбују сву снагу. 
У једном месту има 2.000 наше деце и ja сал! дошао овде са писмом 
нашег просветног делегата који je молио Министра просвете Савезне 
владе да им се пошаљу словена,жи, српски и хрнатски буквари за ову 
децу. Та.мо има и организованих болнииа. Када се има на уму да je тамо 
било 132.000 подофицира и војника и кад томе додате још 300—340.000 
иивилних лнца, онда значи да тамо има око 400.000 наших љу,ги, наро- 
чито Словспаца, који су тамо пооебно депортовани. 11 када се у прном 
члану onor законског предлога каже „заробљени или интернирани 
активни нли резервни офииири и подофииири", онда je то врло добро, 
јер та.мо има стварно п интернираних офнпира, јер нису ош зароблЈСнп. 

C друге стране, имате тамо и офишра, који су били накнадно 
ннтернираии, таквих којима je делимично признат војнички статус, a дс- 
лимично им није иризнат п били су интсриирапи у Италији. Стога, п" 
мом мши.-вењу, треба оставити могућност тнм људима да се у једном 
одређеном року јаие и искажу своју прииравност за повраНај. Ja ми- 
слим да онај који je болестаи није доброво.вно ocrao и ne би шкодило 
ако би се то и казало, јер таквих случајева има доста. Многи joni леже 
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као тешки болесннци било у Лезену било у Даиосу или у неким другим 
местима у околини Париза. 

Што се тиче рока, Ja мислим да рок од три месеца не &и био велики. 
Претседник: Има реч друг Малишић. 

Панта Малишић: Ja мислим да овај рок не треба дати оним офи- 
цирима којима смо ми давали могућност да у Народноаслободилачкој 
борби активно сарађују, или политички, или морално, a они су ипак 
преко свега тога прешли, побегли и борили ое против нас у току На- 
родноослободилачке борбе, a зати.м и с непријатељем заједно против 
Југословеноке армије. 

Претседник: За реч се јавља друг Царевић. Изволите. 

Милош Царевић: Другови, ja се осећам обавезним да iKao бивши 
заробљеник, који се скоро вратио из Немачке, потврдим све оно што 
je друг Симић овде изнео и да пледирам за то да се при доношењу овог 
за^она имају сви об.адри с погледом на ситуацију у којој су се осло- 
бођени заробљеници налазили. Кад 'кажем „ослобођени заробљеници", 
онда не мислим на то да се ти заробљениии налазе као (слободни гра- 
ђани. Нажалост, има наших савезника и извесних савезничких команди, 
које су устварц само промениле стражаре и наши људи се и тамо и 
данас налазе као заробљеници. Они нису у могућности да изразе своју 
вољу и да no својој вољи учине нешто да би дошли у домовину. Има 
наших врло добрих другова, који су се били определили за Народно- 
ослободилачки покрет још од ирвих дана 1941 године и они и данас 
још увек ваттју да се врате у отаџбнну, a отаџбина треба да се постара 
за то и да их доведе у крило свога народа. Све то говори да ми морамо 
бити опрезии у томе кога треба да погоди оваква једна заиста тешка 
казна, 'Казна која треба заувек да пресече ону најважнију нит која 
заробљеника везује са земљом и народом. 

Овде je потпуиа сагласност за устаноЈзл.еље једног рока за изја- 
шњеље. A све те појединачне чињениае диктирају да невини не би 
требало да страдају, него да закон треба да погоди само оне који свесно 
и намерно остају ван отаџбипе. Весумњиво да je у заробљеничким ло- 
горима, као што je бнло и у целом свету, имало фашистичких и анти- 
фашистичких елемената. Несумњиво je и то да je у нашим логорима 
било издајника и слугу окупатора. Али ja могу исто тако да потврдим, 
кад je реч o заробљеничкнм логорима, да je круг тих издајника врло 
мали, да je круг тих дешператера врло мали и да они ни пре тога у 
отаџбиии нису никад билн патриоте, нити су били људи који су за 
отаџбниу осећали «ао 11>ени сииови. Разуме се, они чине сне да тај свој 
круг повећају лажним клеветама и лажном пропагамдом, која je органи- 
зована не само од њих, него je организована и са других страна. Њимп 
стоје моћна средотва на рас110лага11.у и онп чине сие да повећају тај 
свој круг да би на тај начин и своју ситуиаију у неку руку олакшалн 
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генералисањем, да би себе као личне кривие сакрнли  и да  би  велики 
број сиога друштиа утопили. 

Због тога ja сматрам да се овде у овом законском предлогу мора 
нзрично напоменути и стаиити, да се мора пружити могућност за нак- 
надно оправдање сиако.м оно.м који и тш истеку рока докаже да je из 
опрапданих узрока или независно од cnoje поље и дал>е остао у ино- 
странстиу, те да се последице овог закона са њега скину. 

Претседник: Има реч друг Ченто. 

Методија Андонов-Ченто: Ja сам хтео да поставим са.мо једно пи- 
тање. Овде се говори у овом члану 1 o заробљеним или интерниранмм 
актнвним или резервним официрима и подофицирима бивте југосло- 
венске војске, a нишга се ne каже o војнииима. Да ли ми уопште не- 
мамо војника у том смислу?  (Глас :   To je случајно). 

Претседник: Није случајно, јер друкчије се третирају војници, a 
друкчије официри и подофицири. Има реч друг Продановић. 

Драгољуб Продановић: Да би се објективно и савесно могао да 
процени онај предлог закона, хоћу да изнесем неколико чин.енииа ко- 
јима смо били само очевидци. Кад с.мо били ослобођени, питало се no 
каквој линији ко одговара. To je поколебало људе и оии су почели да 
верују у оно turo je пропаганда почела да износи. A најтежи моменат 
je .био онда када je почела да лрави спискове људи власт која нас je 
ослободила и кад je тражила изјашњенуе који жели да иду a који желе 
да остану. Ha граници наше зшље генерал Браижћ, који je повнат no 
својим педелима, изнео je заставу Југославије и л>улмма претстављао 
стање у нашој земљи тако страшно да je фа^ктично неупућен човек, 
na чак и они који за cite време живога у логору нису ииједну pbanv 
реч проговорили почели су да стрепе и да размишљају. И ja верујем 
ла >1еђу ови.м ллмнма, који чекају на повраћај, има још стрепње и да 
маса н.их и сада ne зна ^како тачно стоје ствари у нашој земл.и. liauia 
власт није успела да дође у додир са тим Л)удима и да им претпави 
право cran.e у iinmoj земли. Можла би било добро да се у том пог.чеду 
нешто учини, Треба гим нашим л.улимп приказати право сгање стнари. 
ИЈгета бп била ла сулбину великих злочииапа поделс и л.улм који ммају 
врло малу илп никакву кривицу. 

Претседмик: Друг Пирузе има предлог. 

Петар Пирузе: Mu емо Македонцн доета осетмли н;; својим лс1;11ма 
емиграцију. Од године 1918 до 1941 године ^mi-paimi \\л Макслоппје, 
улружеим са омлапт.пм владајуНпм круговима v liviapcKoj, ci.'VMim cv 
иапосилн иепријагности и изазивалн трчг.њз и јурп.аве. 

Ja бих овде прсдложио јсдпу допуну, a то je, ла се самом чпње- 
niiuoM губл.ен.а лржавл.анства олуз.ме и нмовииа. Јер, као mio су лру- 
roiui навсли у својим излагањима, ги л.ули he се удружити са иностра- 
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ном реакцијом и радити против наше земље. A жеља je овог законског 
предлога, како се то види из образложења, да се тим сгварима једанпут 
учини крај. Ти елементи, и емигранти, наћи ће подршке у иностранству. 
И то je разумљиво кад су у питању њихови гаггереси. Зато ja предла- 
жем ову допуну да се губитком држављанства губи и имовииа, разу- 
мљиво само у њиховом делу од илгови.не, да се породиии остави колико 
je потребно за егсистенцију. Толико сам имао да кажвм.    . 

Претседник: Друг др Шиудерл жели да говори. Изволите. 

Др Макс Шнудерл: Диокусија се водила o тачки 1 овог законског 
предлога. Ja бих, међутим, имао неколшко «ачелних шримедаба на 
тачку 2 предлога. 

Другови, ми се морамо литати како je дошло до тога да су се 
формирале квислиншке формације. Ja ћу споменути само прилике у 
Словенији, које важе и за наше друге земље. Ми смо у Словенији 
имали „белу гарду". За врсме Италијана добровољну фашистичку •ми- 
лнцију, a за време Исмлп.а домобранство. Милнција je образовала 
15 фебруара 1942 године у шлати бискула Рожмана. Ми o томе ииамо 
документе. После сло.ма, генерал Реснер je основао домобранство. Ни- 
каква акцнја није успела да ово разбије само зато што су на воћству 
увек била иста лииа, исти идеолози, који су проносили лажне вести и 
прогнозе и дасали садржину какву су хтели. Стога бисмо учинилн 
велику неправду ако бисмо одузели држављанство само оним офици- 
рима и подофицнрима који су се борили, a да истовремеио не одуз.мемо 
држављаиство и опм.м ндеолозима, потстрекачима, цивилним лицима. 
Због тога ja мнслим да би овде требало додати нову тзчку 3 и у истом 
члану 1 тако да ona гласи: „Од дана ступаља на снагу овог закона 
губе југословенско државл.анство и она лица која су сарађивалп са 
лнцима у тачки 2, било као саучесниии било као потстрекачи, a која 
су прешла у инострамство". Ja мислим да не било право да државл.аи- 
ство изгуби један млади потпоручник због лажне пропаганде и утицаја 
свога бнскупа, a да његов парох, којн je био идеолог и са њим заједно 
 )ci ао iiiC п.ii уби државл.апство. 

Претседник: Има реч друг Кведер. 

'lvniaii Кведер: Сматрам за шотребно да и ja ■каже.м неколико речи 
поводом овог законоког предлога. Кад je у литап.у војска, онда морају 
бити строжијс и псмилосрдпије мере, nero за друга лица. Ово шрочито 
важи sa момепат када се иаставља борба против реакције и када настав- 
л.амо процес чишНсн.а name аилнје од тујјннских и непријатељских 
елемеиага. 

Ja се слажем са иишљењем друга .послалика др Драгољуба Јова- 
новића, који je казао да je емиграиија најгеже искушење за сваког 
оног који нде ван грапица паше зе.мл>е н наших народа. Не сматрам да 

■би то уствари био разлог више који би могао да опранда све ано што 
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je већина радила у емиграцији у тч>ку ове четири ратне годнне. Ja знам 
за случајеве да су појединци билн дуже времеиа у емиграцији, наро- 
чито за време старе Југославије. Али знам да су емиграцнји много, 
много допринели слободи наших народа и да су радили на томе да у 
сваком погледу користе борбн наших народа; да су себе у емиграцији 
усавршавали и да су најзад ушли у саму борбу. Знам на другој страни, 
да су извесни офицтри и подофицири бивше југословеноке војске чак 
и добровољно одлазили у заробљеништво, ма да смо их правовремено 
упозоравали, али се они нашем позиву нису одазвали и нису хтели да 
ступе у редове партизанских одреда, него су добровољно чекали да их 
италијанске власти одведу у заробљенишгво било у Италију било у 
Немачку. Знам исто тако да су за време заробљеништва постојале мно- 
гобројне форме активности и рада унутрашње акције. Велмки број 
официра није урадио ни једно ни друго, него остаје у логорима, при- 
дружује се групама које су се бориле против Народноослободилачког 
покрета. A откако je дошло ослобођење и капитулација Немачке, 
прошло je већ више месеци. Они су се могли за то време одлучити да 
дођу овамо. Велики бро] официра одбио je да се врати у земљу. Ja 
стога сматрам за једино правилно и у интересу нове Југословенсже 
армије, у интересу наше државе и наших народа да се такви официри 
и подофицири не само удаље од Југословенске армнје, него да се 
удаље и од народне заједниие и сма^рам, најзад, да би требало да се 
искључе из југословенс.ког држављанства. 

C друге стране, извесни људи због социјалних разлога нису и.мали 
могућнасти да се изјасне за повратак и да се врате у своју земљу. Зато 
се ja слажем с тим да се овде унесе једна тачка која ће дозполити 
повратак оним официрима који су стајали на страни на^ода у току овог 
четворогодишљег рата и онима који се нису ничи« огрешили a који 
због терора власти које управљају логорима нису имали иогућности 
да се врате. Њима треба дати могућшкт да се накнадно (послс доиошења 
овог закона могу вратити у земљу. 

Наша je војска дала широке могућности свима офииирима и подо- 
фицирима да сс поново уврсте у редове Југословснске армије, дала je 
широке могућпости да могу опет радити као официри na положајима за 
које no својим квалификаиијама одговарају. Hama војска и држава, у 
пракси и у свим заксжским одредбама, дале су толнко шнроке могућ- 
ности за те официре, na сматрам да пема разлога њиховој бојазии да 
се врате. 

A за оне, који упркос свих тих могућности које су им се п|)ужале 
и поред свих позива, за оне који ишак после толико мссепи иису сма- 
грали за потребно ла се врате, за та:кие сматрам да je потребно да се 
искључе не само из Армије него и из наше државе и сматрам да би сс 
nama Армија п.иховим иокључењем само ојачала и учврстила. 
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Претседник: Реч иш друг Милош Рашовић. 

Милош Рашовић: Другови народни посланиии, после онакве с.ра- 
мотне априлске капитулације југословенске војске, капитулације тако- 
рећи без иједне битке, ja сам веровао да he официри те војске бити 
после рата итодврпнути строгој одговорности, најстрожијој! одгођор- 
ности не еамо због онакве њихове радње, него и због будућ.но.сти наше 
Армије. Сазнавши o држању тих официра у непријатељски.м логорима, 
ja сам в^ровао да ће бити још ошше разлога aa^ њихову строжу одговор- 
ност. Међутим, изгледа да смо ми исуошпе великодуилни према тим љу- 
дима. Ми знамо већ и <по законима бивше Југославије и no законима 
свих осталих земаља, сви офииирн и подофицири који шадну у заро- 
бљеништво стаплЈају ce под оптужбу све дотле дсж не оправдају начин 
на који су допали ропства. A ми смо лреко свега тога и преко ових тих 
чињеница прешли. Ми сада одузимамо држа.вљаиство оним људима, који 
су се држављанства сами одрекли самим тим што неће да се врате у 
земљу. Ми их не кажњавамо. Ово није казна, ово je предупређење и, 
према томе, ми не мора.мо имати много обзи^ра према њи.ма. 

Ja се слажем с тим да се учини изузетак према оним заробљени- 
цима, који ,су се у ропству добро држали и који нису били у стању да 
се врате и поред своје најбоље воље. За њих се може утврдити како 
су се држали у ропству и зашто нису дошли. 

Мени се чини да je овај рок од три месеца дугачак за оне који су 
остали у иностранству добровол^о да тамо раде против своје отаџбипе. 
Одузимањем држављанства таквим људима, ми ћемо у многоме да им 
онемогућимо непародни рад, јер ће шгоге државе према њима преду- 
зети друкчије мере, него кад би они у иностранству имали наше држав- 
љанство. A позната je ствар да омигранти у иностралству без свога 
државл.анства тешко могу да раде ма у којој земљи. 

Још једну ствар да кажем o људи.ма који овде нису о^ухваћени, 
a 1к.оји се налазе у инострамству, где су отишли својом вољом да раде 
противу земл>е a нису ни официри ни подофииири. И њих треба овде 
обухватити и на тај начин спрсчити све оне који желе у иностранству 
да раде лротиву cnoje отаџбине. Има људи који нису ни резервни офи- 
цири ни подофицири, a отишли су из своје земље и тамо раде против 
cnoje земље. Њих ne обухвата овај предлог закона o одузиман.у 
држављанства. Дакле, има овде извесних неједнакости у третирању 
политичких и војних лица. Ja сам стога за то да се ови;м загконом обу- 
хнате н ona друга лииа која нису офииири, a отишла су у иностранство 
да раде против своје земље. 

Претседник: Има реч друг Епаминонд Попапдонов. 

Епаминонд Попандонов: Другови, кад сам добио onaj закон:ки 
предлог, ja сам имао у виду факат да се он одпоси na официре и подо- 
фицире, који се налазе у иностранству и којн, будући да су били 
позвати да се врате, нису хтели да се врате. П1>ема томе, тамви« људима 
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није тешка казна одузимање држанљанстна. Они ће држављанство може 
бити лако добити у иностранстну удружени са инострлно.м реакцијом. 
Али зато утолико пре треба тим људима одузеги наше држављанстпо, 
јер ће они у иностратпву удружени са тамошњом реакцијом бити нај- 
пећи непријатељи наших иарода. Зато се ja слажем са предлогом друга 
Пирузе, који предлаже да им се поред држа.вљанства одузме и одго- 
парајући део имовине, a остави само нешто за издржавање породице. 
Оним, naiK, официри.ма и подофицирима, који нису жмали могућности да 
с-е лријаве за повратак у земљу, треба створити могућност да то сада 
учине. A та могућност даје им се тиме што he се овим законским пре- 
длогом одредити рок за њихово пријављивање или посланству, или 
војном претставништву, или na други начи.н. Зато се ja слажем у начелу 
са овим замонским оредпогом и гласаћу за њега. 

Претседник: Изгледа да нема више говорника. Ja мислим да je при- 
лично говоргно. Дозволите сада мепи да кажем неколи.ко речи, јер са-м 
нешго мало и ja сарађивао на овом пројекту. 

Очигледно je да ое читав Одбор изразио за овај законск.и предлог 
у начелу. Овај законски предлог не иде за тим да се велики број наших 
држављана лиши држављамства. Овај пројект иде за тим да погоди само 
злочинце, оне најгоре, оне стварне непријатеље наших парода и иаше 
земље, који су се за све време трајаља рата понашали и непријатељ- 
ски држали прегма свом сопственом народу, који су били тотови na свако 
служење окупаторима и који су и данас готови да за сребрњак послуже 
као најамничка војска. Такве треба да погоди овај закон. 

Ни једног другог, који се ма из каквих разлога ■нашао у њиховом 
друштву, не треба овај закои да погоди. Таквима он напротив даје мо- 
гућност да се врате у земљу. Ja мислим да je то овде изражено и од 
стране свих говорника. 

Нс рали се овде, друговн, o политичкој емиграиији, иего се радн 
o војсци, официрима и шодофииирима и ради се o прииадиииима свих 
квислиншких формаиија. A «ад (кажем да се ради o припадницима, ту 
може да буде и понеки иивплпи руководилаи, али ишк »езан за iy 
војиичку формацнју. O полшнчки.м емиграмтима можемо ми други лут 
да разговарамо и ми he^io o томе свакако разговарати, j ep и њнхов 
положај треба да буде једног даша регулисап. И регулиса^е се. Али 
овде треба да се издвоје војиа лица и треба да се извуче што већи 
број људи, који су из неких заблуда са њима отишли, a ме1;уги;м воле 
своју земљу н хоће да се врате, xohe да покажу да могу постати корисни 
грађани. Ja због тога не бих прихватмо ни предлог лруга Шиудерла, a 
исто тако ne слажем се ни са гледтшем лруга Попаидонова. По патсм 
закону губита^к држављанства спада у иајтсже казне. Ta казна дблази 
после робије, a upe смртне казпе. To je после смртне казне иајтсжа 
казна. И стога сматра.м да бисмо ми окрп.или морални ефекат и пагЈтот- 
ску садржипу овога закона, .".;<« бисмо створили и котјшокацмју  н.мо- 

420 



вине поред губитка држанљашства. Породица која je остала у зе.мљи не 
би требало да има ма какве тешкоће због тога што у лородици има 
таквог неваљалца. И само овако овај закон може да има пун ефекат и 
у нашим народима и пред читавим светом, јер сматрам да нема никога, 
који демократоки мисли, a који може да стави примедбу на ово одузи- 
мање држављанства оним људима који су јасно казали да се отцепљују 
од свога народа и земље. Ово се питање сада расправља и са 
УНРРА-ом од које наши делегати траже да она престане са издавањем 
хране и помоћи ти.м бандама. Али њихове породиие због тога не треба 
да трпе. , 

Мислим да смо овај законски предлог у начелу прихватили. Када 
будемо прешли na претрес у појединостима ja hy покушати да на брзу 
руку формулишем нешто у смислу овога што смо овде говорили. 

Прима ли се овај законски предлог у начелу? (Прима). Има ли ко 
против ? (Нема). Нико није лротип. Објављујем да je законски пре- 
длог примљен у начелу. 

Прелазимо сада ш специјалну дебату. 

Др Драгољуб Јовановић: Како би било да дате један кратак одмор. 

Претседник: Дозволите само још једа« тренутак. Ja сам мислио 
да предложим да члан 1 остане овакав какав je, a да се иза њега дода 
нов члан 2 који би гласио   (чита): 

Члан 2 
1) Hehe изгубити држаил,анство она лица «оја у року од 2 месеца 

после званичне објаие да je репатрирање занршено у зони у којој се 
та лица налазе пред југословенским дипломатски.м или војним прет- 
ставништвима одиосно прсд њиховим овлшићеним дслегатима даду 
изјаиу да су спремни да се врате у отаџбину и ставе се ради повратка 
на расположен>е иаишм кластима за  рспатријаиију. 

2) Лица, >која услед болесги, лежан.а у болиици или удаљености 
или одвојеностн ne буду у могућпости да искористе предниђени рок за 
давање изјава за повратак у земљу, могу н лосле тога рока то тражити 
наиодећи доказе за оправдање задоињења своје изјаве." 

Ero TO би био мој преллог за члан 2 a у с.мнслу оног што je истак- 
нуто у начелиој лискусији. 

Дајем 10 минута одмора. 

(Послс одмора) 

Претссдник: ИЈЈодужанамо рад. Споразумелл смо се да члаи 1 остпне 
исти и да гласи   (ч и т a): 

Члаи   1 

1) Сви од непријатеља заробл-епн или ишсрнирани активни или 
резернни   офицмрм  и  подофииири  бивше   Југословеиске   војоке,  који 
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одбију да се са осталим ослобођеним југословенским заробљеницима 
и интернирцима ©рате у отаџбину и добровољно остану изван отаџбине, 
губе југословенско држављанство од да.на ступања на снагу овог Закона. 

2) Сви пришдници, као и политички руководиоии разних против- 
народних војничких формац.ија које су биле у служби окупатора 
(тзв. Југословенске војске у отаџбини — четници, усташе, српске 
државне страже, домобрани итд.). који су се са териториј« Југосла- 
вије повукли заједно с непријатељем, са којим су се до границе за- 
једно борили против Југословенске ар.мије и наших савезника, и којн 
се сада налазе у иностранству, као и остали припадииии тих форма- 
ција, који су земљу раније напустили, губе југословенско држављанство. 

Kao што сте приметили, од старе редакиије оваг члана1, каква je 
у нацрту била, отпадају на крају речи „од дана ступања na онагу овог 
закона". Прима ли се члан 1? (Прима). Има ли «о   пр o т и в ? (Нема). 

Сада долази као нов члан 2 у следећој редакдији   (чнта): 

Члан 2 

1) Неће изгубити југословенско држављадство ona лииа из члана 1 
која се у року од два месеиа после званичне објаве да je репатрирање 
завршено у зони у којој се та лица налазе пред југословенским днпло- 
матским и војним претставнтлтвима, 'односно шред њихоним овлашће- 
ним делегатима даду изјаву да су опремни да се врате у отаџбнну и 
ставе се ради повратка на расположење нашим властима за репатријацију. 

2) Лица, која услед болести (лежања у болници), или удалзености, 
или одиојености, ne буду у могућлости да искористе предцнђени рок 
за давање изјаве за повратак у земљу, могу и после тога рока то тра- 
жити наводећи доказе за оправда1ве задоињења своје изјаве. 

Kao што видите, лииа на која се односи овај нови члан су тео- 
ретски нзгубила држављанстпо, али чим се оправдају лржанл.аисгво 
им се враћа и они се могу вратити у земљу. A чим се врат«, они, дакле, 
нису изгубили држапљанство. 

To би бно ;нов члан 2. Прима ли се? (Прима). Мма лп ко n p o т u в ? 
(Нема). 

За н.име би дошао као ноп члан 3 (ч и r л): 

Члап 3 
Hama дипломатска и војма претсмвииипна . . .  (Дј)   Макс Ul и у- 

дерл : Ja бих жазао у иностраистну, јер има наших претставништава 
у Норвешкој, Швајцаргкој итд.). Добро. Пононо liv прочитати са оно.м 
лопуном   (ч м т a): 

Члан 3 

Hama дипломатска претстаиитптиа у иностранстиу обавезна су да 
свима   лицима   из члана   1   oMorvhe   да у олређеном   року   далу сиојс 
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изјаве o спремности за повратак у земљу. Њихова je дужност да лица, 
која даду такве изјаве, издвоје у посебна сабиралишта одакле ће им 
се омогућити што бржи пов.ратак. 

To би био чла« 3. Има ли 1прил1едаба? (Нема). Прима ли се? 
(Прима). 

Идемо даље. Пошто смо усвојили два нова члана овај првобитни 
члан 2 постаје члан 4 и гласио би озако (ч и т a): 

Члан 4 
Губитак држављанства лре.ма члану 1 као и повратак у земљу не 

спречава лодизање оптужбе 'против наведених лииа за друге злочине 
против отаџбине уколико су их починнли. 

Има ли примедаба? (Нема). Гласаћемо o новом члаиу 4. Прима 
ли се? (Прима). Има ли ко  против? (Нема). 

Сада je на реду члан 5. To je уствари члан 3 предлога . Старн 
члан 4 постаје чла« 6. 

Др Шнудерл има неки предаог. Изволите. 

Др Макс Шнудерл: Ja мислим да би требало у другој алинеји 
члана 1 додати и речи: „Kao и саучесници и лотстрекачи". 

Претседник: Ja мислим да се под овом речју „пришдниии" сматра 
■свако лице које je директно везано са тим војничким формаиијама било 
да je то цивилно лице или да ниј« инвилно. Живко Топаловић je, на 
пример, пришдник, јер je члан Централног комитета. To «6 можемо одво- 
јити једно од другог. Али ако. хоћете, можемо казати: „као и полптички 
руководиоци". 

Перо Крстајић: Поводом друге алинеје хтио бих да питам да ли се 
ту подразумевају и оии официри који су бјежали, односно били у Ло«- 
дону нли Каиру н чији je рад исто тако био на четничкој линији. Да лн 
се под изразом „југословеиске војоке у отаџбнни" подразум^вају и они 
који су били изван отаџбине. 

Претседник: Ви имате ту и ово: „као и остали који су земљу рапије 
напустили". Л ми зиамо да 'C.v они тамо дошли ci пасошима гесташоваца. 
Ja немам ништа иротнв тога да се у другом ставу члана, после речи „сви 
припадпици", уметну  речи: „као и политички  руководиоци". 

Да ли се прима члан  1  са овом изменом?  (Прима). 
Да нема ко какву примедбу на члан 2, кад смо се већ вратили по- 

ново иа лочетак? 
Петар Пирузе: Ако су нека лииа болесиа и ne могу да се пријаве, 

шта he бити <: п.и.ма. To се тиче друге алнисје члаиа 2. 

Прстседник: Може да се деси да je неко зашао негде у Северној 
Норвшисој и да се нашао у таквој ситуацијн да o овим прописима ништа 
ne зна. Зато he се тражити да кад се буде јаиио оправда задоцпусње 
пријаве. 
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Петар Пирузе: Може да буде и шпекулација, na би зато гребало 
одредити рок. 

Милош Царевић: Око 30 другова јавили су се у Памеранији добро- 
вољно као санитетско особље за 7;000 руских рањеника и они су сада 
ко зна где отишли, можда за Сибир. Њима je тамо сигурно добро и 
једног дана ће се шојавити на вратима отаџбине. Можда су добровогвно 
отишли на Источни фронт. 

Др Драгољуб Јовановић: У другој алинеји члана 2 речено je код 
повратка у зеЈиљу, да се и после тога може тражити товратапс у земљу 
наводећи доказе због чега се изјава даје са задоињењем. 

Претседник: Тачно. Ми смо већ раније шримилн члан 2. Има ли још 
камвих примедаба на члан 3? (Нема). 

A на члан 4?  (Нема). Прелазимо на члан 5, који гласи (чита): 

Члан 5 

Савезпи Мннистар унутрашн.их послова извршиће овај закон у 
споразуму са Министром народне одбране. 

Ja са;м овде додао „у споразуму са Минисгром народне одбране" 
јер je 'потребно ПОШТО се овде углавном ради o војним лииима. 

Прима ли се члан 5 1како je .прочнтан? (Прима). Објављујем да je 
члан 5 примљен са допуном коју сам прочитао. 

Прелази^мо на члан 6 по новој нумерпцији. Он гласи (чита): 

Члан 6 

Овај закон ступа на снагу кад се објави у „Службеном листу Де- 
мократске федеративне Југослаиије". 

Прима ли се члан 6? (Прима). Објављујем да je примљен. 
Сада треба да  пређемо на  гласање у целини.  Сматрате ли да je 

потребно да гла^само лонмепие или акламацијом? 

Савко Дуканац: Ja се уздржавам од гласан^. 

Претседник: Имате ли пис.мену мотииаиију за го? (Савко Ду- 
канац: Не.мам). Молим да се констатује да се члан одбора Савко 
Дуканац уздржао од гласа<ња без .мотивацнје. Илак je то чудновато да 
се не узима! учешће ни у пачслмој пи у појединачној дискуснји. Пошто 
не гласамо акла.маипјом, морамо иршиги прозивку. 

Секретар iipiuii прозивку. 

(После прозипке) 

Претседник: Гласало je укупно 40 чланова Одбора, од којих 
38 з a, a 2 су се уздржала од гласања. Према томе, овај законски пре- 
длог je и коначпо усвојен. 
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Др Драгољуб Јовановић: C обзиром да овај закон треба' да има 
велико психолошко дејство, ja бих желео да се скрене пажња новина- 
рима да no могућству донесу закон онако како смо га ми предложили и 
у целини примили. 

Претседник: За известиоиа предложио бих друга Синишу Стаико- 
вића.  (Гласови :   Прима се). Добро. 

Другови, ви ere примили умножени Предлог закона o службеницима 
грађапског реда. (Видети шрилог на крају књиге). MR га не можемо 
сада ставити на дневни ред, али no нашем шкловнику можемо да обра- 
зујемо комксију, један пододбор, који ће простудирати законски пре- 

•длог и који Ha поднети извештај. У тај одбор може ући 7 до 11 ли-ца. 
Предложио бих да уђу: Владимир Симић, др Синиша Станковић, др Дра- 
гољуб Јоваповић, Милош Царевић, Душан Кведер, Фра.пи.е Лубеј, 
др Макс Шнудерл, др Хинко Кризман и Петар Пирузе. Прима ли се овај 
предлог?  (При.ма). 

Др Драгољуб Јовановић: C тим да и подносилац закона буде 
присутан. 

Претседник: Јесте, треба тражити. У штампи имамо више закона 
и они ће до сутра ујутро бити готови. Један штампани закон имамо 
готов и љега ћемо шоделитн. To je Предлог закона o кажњавању зло- 
чина и преступа. Можемо њега ставити на дневни ред сутра лре подне. 
Cauo вам могу рећи да су у министарском комитету 'предложене неке 
мале измене које ћу ja сутра саапштити приликом читања. 

Др Драгољуб Јовановнћ: Поводом закона o чиновницима ja пре- 
длажем да у пододбор уђу и другови Косовац и Стојановић та«.о да 
буде 11 чланова. 

Претседник: Добро, нека уђу Косовац и Стојановић и онда ћемо 
н.матн 11 члаиона. Уосталом, ако има међу вама кога који се oceha на- 
рочито заинтересованим може и он да уђе. Ова би комисија могла да 
ради или поподне, или сутра у 9 сати. (Гласови: Има.мо конферен- 
ције у Београду). Онда значи да бисмо ми могли да радимо у Законо- 
лапиом одбору тек у поиедељак. 

Др Синиша Станкови!«: Молим другове који су изабрани у подод- 
бор за чиноинички закон да лођу сутра у 9 часона у ову салу. 

(Седница je закључена у  13 часоиа). 
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9 SEDN1CA 
(21 avgusta 1945) 

Početak u 9,30 časova. 

Pretsedavao Pretsednik Zakonodavnog odbora Pnivremene narodne 
skupštine Mesa Pijade. 

Prisutne Vladimir SifliAĆ, Josip Rus, Metod'ja Andonov-Čento, 
dr Hinko Krizman, dr Branko Čubriiović, dr Dragoljub Jovanović, Simo 
Eraković, Vujo Kosovac, Ivan Rehorović, Dušan Kveder, Joza Milivo- 
jev'ć, Petar Stante, Svetozar Krstić, Miloš Rašov'ć, dr Simša Stanko- 
vić, Krsto Fiilipović, Savo Medan, France Lubej, Panto Mališić, Miha 
Marinko, Epaminond Popandonov, Dragoljub Prodanović, Josip Caz'i, 
Maks KrmeJj, dr Maks Šnuderl, Nada Srcmec, Petaf Piruze, Lajčo Ja- 
ramazovič, dr Jože-Vilfan, dr Metod M!J<už, Јегко Zlatarič, Radmiio Ž. 
Stojiljković, dr Dragic Joksimovic; 

Ministar unutrašnjih poslova Savezno Vlade Vlada Zečeve. 

Pretsenik: Otvaram sednicu. Molim sekretara druga Dugonjića da 
pročita zapisnik proš'.o scdn'cc. 

Sekretar Ruto Dugonjlć čMa zapisnik sednice od 17 avgusta. 

Pretsednik: Ima li prrmcdaba na pročitani zapisnik? (Nema). Za- 
pisnik se overava. 

Pre prelaska na dnevni red imam da učinim sledeča sa«pštenja: 
Klub poslanika Demokratske stranke delegirao }з u Zakonodavni 

odbor umesto Ilije Stojanov'.ča i Savka Dukanea, narodnih poslanika, 
za članove Zakonodavnog odbora Radmila Stojiljkovrča i dr Dragića 
Joksimovića. 

Zakonodavni od'bor primio je od Polpretsednika Vlade i Ministra 
za Konstituantu Edvarda Kardelja pismo kojim se predlažu u vidu 
amandmana izvesne izmeni:- u Predlogu zakona o ukidanju pcstojee'h 
rudarskih povlastica i o prelasku u državno vlasništvo celokupnog 
rudnog blaga na području Demokratske federalivno Jugoslavije. Ovo 
amandmane stavičemo na dnevni red kad odbor <> tome odluči. 

Isto lako, Potpretsednik Vlade Edvard Kardelj dostavio je i amand- 
mane na Predlog zakona o izboru narodnih poslanika za Ustavotvornu 
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sku'pštnnu. I ove amandmane stavicemo ла dnevni red kad se bude 
raspravljalo o ovom zakonskom projektu. 

Sem toga, Zakonodavni obor primio je primedbe od Zakonodavnog 
saveta Vlade DFJ na Predlog zakona o štampi. 

Narodni poslanik dr Dragić Joksimović uputio je pismo Zakono- 
davnom odboru u kome predlaže izvesne izmene i dopune u Predlogu 
zakona o uređenju vojnih sudova. Ovo pitanje biće stavljeno na dnevni 
red kad se o ovom zakonskom projektu bude raspravljalo. 

Glavni odbor Jedinstvenih radnikčih sindikata Jugoslavije dostavio 
j'a Predlog za izmenu i dopunu Zakona o radničkim poverenicima koji 
je objavljen u »Službenom listu DFJ« br. 54 od 31 jula o. g. Ovaj pre- 
dlog staviće se na dnevni red pošto se prethodno pribavi mišljenje re- 
sornog ministra. Napominjem da su drugovi iz Glavnog odbora Sindi- 
kata izjavili da se sa ovim predlogom složio drug Andrija Hebrang kao 
Pretsednik Privrednog saveta Vlade DFJ i Ministar industrnje. 

Međutim, mr moramo saslušati i mišljenje resornog ministra, tj. 
Ministra socijalno politiko Savezno vlade. 

Vlada federalne Slovenl'ije dostavila, je predlog da se u Predlogu 
zakona o agrarnoj reformi i koJonizaciji unesu izvesne odredbe koje 
se odnose na šume. Na ovaj zakonski predlog, tj. na njegov član 12 i 
24 imam i ja jedan amandman. Nadam seda će se s ovim mojim predlo- 
gom složiti i drugovi ministri!' poljoprivrede i kolonizacije. Uostalom 
to ćemo videti. 

Molim izvestioca Zakonodavnog odbora o Predlogu zakona o 
državljanstvu DFJ druga dr Maksa Šnuderia d'a nam pročita izveštaj 
Zakonodavnog odbora koji će on podneti plenumu. 

Izvestilac dr Maks Šnuderl čita izveštaj Zakonodavnog odbora o 
Predlogu zakona o državljanstvu Demokratske federativne Jugoslavije. 
(Videti  Treće  zasedanje  AVNOJ-a  1  zasedanje  Privremene  narodne 
skupštine, stenografske beleške, str. 535, izdanje Prezidijuma Narodne- 
skupštine FNRJ, Beograd, 1947). 

Pretsednik: Ima 11 primedaba na pročitani izveštaj? (Nema). Prima 
1з se? (Prima). 

Molrm izvestioca o Predlogu zakona o oduzimanju državljanstva 
oficirima i podoficirima bivše jugoslovenskc vojske koji neće da se 
vrate u otadžbinu i pripadnicima vojnih formacija koji su služilo oku- 
patoru 1 odbegli u inostranstvo, narodnog poslanika dr Sinršu Stanko- 
vića da saopšti izveštaj, koji će podneti plenumu. 

Izvestilac dr Siniša Stanković čita izveštaj Zakonodavnog odbora 
o Predlogu zakona o oduzimanju državljanstva oficirima i podoficirima 
bivše jugoslovenske vojske koji neće da se vrate u otadžbinu i pripadni- 
cima vojnih formacija koji su služili okupatoru i odbegli u inostranstvo. 
(Videti  Treće zasedanje  AVNOJ-a   i   Privremene  narodne skupštine, 
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stenografske bekške, str. 537, izdanje Prezidijuma Naredne skupštine 
FNRJ, Beograd, 1947). 

Pretsednik: In'a li primedaba? (Nema). Prima li se pročitani izve- 
sta j ? (Prima). 

Prelazimo na dnevni red: pretres Predloga zaikona o štampi. 
Otvarajući; diskusiju u načelu želum da dam kratku izjavu. Ovaj 

predlog zakona izrađen je u užem ministarskom komitetu i prema 
tome, nadam se, pretstavlja izraz sporazuma grupa koje se nalaze u 
V'.adi. 

Predlog zakona o štampi o kome ćemo danas raspravljati pret- 
stavlja još jedan dokaz više da će se u našoj zemlji stvoriti jedan po- 
reda/k za koji; niko neće moći reći da nije demdkratski i da i ovaj kao 
i drugi zakoni koji će doći nisu posledica demokratskog razvitka naše 
zemlje, onog razvitka i onih dubokih, socijalno-političkih promena na- 
staiiih u to'ku Narodnooslobodilačke borbe. To je, po mom mišljenju, 
van spora. 

Po ovom zakonskom projektu štampa je u novoj Jugoslaviji slo- 
bodn'ai. Zakon predviđa da se mora podneti samo prijava za pokretanje 
novina ili povremenih spisa. U zakon su unesena izvesna ograničenja. 
Ali, ona su potpuno shvatljiva za svakoga ko hoće pravilno i pošteno 
politička da misli, koji želi, koji istinski želi da se naša nova država 
razvija u narodno-demokratskom pravcu. Ta ograničenja se, uglavnom, 
odnose na onu neprijateljsku deiatnost koja je pneciziranai u članu 14 
zakonskog predloga koji govori da će se zabranjivati rasturanje knjiga 
i drugih štampanih stvari ako sadrže propagiranje, ;zaz.ivanje ili raspi- 
rivanje nacionalne, rasne i verske nejcdnakosli;, mržnje i razdora. To 
j© uostalom i pojmljivo, politički i istorisk: opravdano, jer se ovom 
zakonskom odredbom štite cd razornog dejstva neprijatelja svih vrsta 
osnovne tekovine naše Oslobodilačke borbe: jednakost bratstvo i je- 
dinstvo' naših naroda, verska tolerancija., sve one tekovine koje su pret- 
stavljale vekovnu težnju naših naroda, a koje su ostvarene tek Na- 
rodnocslobodilačkom borbom. Nova Jugoslavija morala je da se zašt:li 
ovim zakonom i od one neprijateljski inspirisanc štampe koja bi pozi- 
vala građane na pobunu, diverzijo i sabotaže i na nasilno rušenje dana- 
šnjeg ustavnog poretka, koja bi pozivala na neispunjavanje vojnih du- 
žnosti i izdavanje vojnih tajni, koja bi vredala prijateljske zemlje u cilju 
remećenja dobrih međunarodnih odnosa i međunarodnog mira ili koja 
bi pomagala delovanje epoljnih neprijatelja našedižave i, najzad, koja 
bi širila lažne i alarmantne vesti koje ugrožavaju državne i narodne in- 
terese ili koja bi vredala javni moral ili potsticala na kriminal. To su, 
uglavnom, ograničenja koja predviđa zakonski projekat u odnosu na 
slobodu štampe koju on široko proklamujc. 

Zbog toga što je ovaj zakonski predlog inspirisan demokratskim 
duhom i što njime naši narodi ostvaruju svoja demokratska prava '• 
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građanske slobode, ja sam uveren da će ga Zakonodavne, odbor jedno- 
glasno prihvatiti. 

Ima reč narodni poslanik dr Dragic Joksimović. 

Dr Dragic Joksimovic: Gospodo narodni poslanici, ja želim da u 
ime svoje dam sledeću izjavu. 

Nalazim da hi. potpuno mogla da izostane uloga javneg tužioštva . 
predvidena u stavu 2 člana 13 zakonskog predloga. Po toj odredbi 
javni' tužilac može izreći, ovde se kaže obrazloženim pismenim reše- 
njetn, uvek, kad god on nade za shodno privremenu zabrauu rasturanja 
i prodavanja novina i pcviremenih spisa. On će to moći, ia.ko se rad;, o 
privremenoj meri, da sprovede jer do'k nadležni okružni sud donese 
odluku, Narodna imlicija po zakonu može, po naredbi javnog tužioca, 
uzaptiti sve štampane primerke. Smatram da se uopšte ne može govo- 
riti o slobodi štampe ako se javnom tužiocu da ovakvo, naročito istak- 
nuto pravo da može u svakom slučaju da inlervenKe u pogledu zabrane 
novina i povremenih spisa. To je moja načelna primedba na zakonski 
projekat protiv koga je, to mogu ovde da 'zjav&m, u načelu protivna i 
grupa Demokratske stranke. 

Pretsednik: Ima  reč naredni  poslanik Radmlio Stojiljković. 

Radmilo Stojiljković: U ime poslaničke grupe Demokratske stranke 
dajem ovu izjavu: 

Zakon o štampi je čisto formalni zakon, koji u svom članu 1 ma- 
nifestujo slobodu štampe. Međutim, sloboda šteimpe kao s'.oboda 
mišljenja i sloboda političkog života, ne zavisi samo od nekoliko odre- 
daba, koje imaju formalni karakter, nego je uslovljena materijalnim i 
političkim činjenicama. 

Materijalni uslovi' štampe (hartija ij štamparije) nalaze se u ru- 
kama vlasti, koja jepoliitički isključiva. Nije prosta, slučajnost da između 
stotine Ifetova, koji danas izlaze pod direktivom i disciplinom Narodnog 
fronta, nema nijednog lista, koji bi zastupao neko samostalno mišljenje 
izvan Fronta. 

Politički uslovi u pogledu štampe su isti oni na koje nailazimo u 
svima zakonima, koji ograničavaju razna prava> i, što je još teže od 
tih ograničenja, ostavljaju neodređene pojmove o tekovinama Narodno- 
oslobodilačke borbe i o narodnoj vlasti. Ostavljaju ih ueodiredene i pro- 
izvoljne tumačenju vlasti, koje su proizvoljne kako u postupku, tako 
i u kompetenciji. 

Sloboda štampe znači slobodu poHtiičkog života. Jedno je u drugom. 

Prema tome, ako se svi us'.ovi političkog života ле obezbede, onda 
nema ni slobode štampe. 
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Počev od Zakona o birsckim spiskovima pa preko Zakona o izboru 
narodnih poslanika i ostalih роШШћ zakona, svuda se ponavljaju iste 
stvari: ko ima pravo da govori, ko ima pravo da glasa, ko može bili 
izaibran i ko se može smatrali fašistom i proTašistom. 

1 kada se još iz obrazloženja uzme, šta se sve može inkraninisati 
i šta se sve smatra kao tekovina, onda se postavlja pitanje: o kakvim 
stvarima štampa može dal govori i raspravlja, ako se i načelne promene 
i reforme mogu lako inkriminisati. 

A da i ne dodirujemo pitanje o unutrašnjoj kontrolii lista, njegovim 
prihodima ;. drakonskim kaznama za onoga koji piše, za onoga koji 
štampa i za onoga koji rastura. 

Pretsednik: Ima reč narodni poslanik drug dr Jože Vilfan. 

Dr Jože Vilfan: Drugovi i gospodo, prava koja su predvidena ovim 
zakonskim predlogom nisu nova. Prava vrhovnog nadzora nad tačnim 
ispunjavanjem zakona i odluka, pravo zakonske intervencije i pravo 
ža'.be u svakom stadijumu postupka ustanovljena su Odlukom o usta- 
novljenju i nadležnosti Javnog tužioca DFJ koju je doneo AVNOJ 
3 februara o. g. Javni lužilac, prema tome, ima pravo, a i dužnost da 
kontroliše pravilno vršenje zakona u svakom slučaju. U članu 13 Pre- 
dloga zakona o štampi to pravo koje javni tuži'lac ima na osnovu po- 
menute odluke AVNOJ-a od 3 februara samo je konkretizovano. 

Pretsednik: Reč 'ma ponovo dr Dragić Joksimović. 

Dr Dragic Joksimović: Naša grupa ne može dai se s'.oži sa 2 i 3 
stavom člana 13. Ja potpuno razumem kolegu dr Vilfana, ali i on treba 
da razume nas. Kad bi on primenjivao zakon o štampi, jai bi bio pot- 
puno miran. Ali ovaj važan zakon može primcnjiva'lii čovek koj: će 
sasvim drukčije shvaliti stvar. Mi se ne bunimo protiv toga da okružni 
sud u takvim slučajevima donosi odluku na predlog javnog tužioca, ali 
da sam javni tužilac donosi odluku, da on izdaje nairedenje o zabrani 
i da je sprovodi u delo preko Narodne miHcije, vrlo je opasno po 
osnovni princip predloženog zakona o štampi, to je vrlo opasno po 
gledištu naše grupe po načelo slobode Štampe. 

Dr Jože Vilfan: Ja, drugovi i gospodo, otklanjam svaku sumnju 
u pogledu rada pojedinih javnih tužilaca. Ovdo se u članu 13 stav 2 
predloga kaže: »u naročito hitnim i opravdanim slučajevimai. ..« javni 
tužilac može intervenisaiti, a sud će utvrditi da U je to opravdano ili ne. 
Ako jedan javni tužilac bude zloupotrebio svoja prava ili bude pogrešno 
tumačio ove stvari u zakonu ima za to sanketja. Ja тЈвИш da je stra- 
hovanje g. Joksimovića neopravdano. 

Pretsednik: Za reč se javio drug Joza Milivojević. 
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Joža Milivojevic: Drugovi i gospode' Kanovi Zakonodavnog 
odbora, ja želim da odmah istaknem da su naši narodi krvlju miliona 
svojUli sinova stvorili ovu državu ц Narodnooslobodilačkoj borbi. Nas; 

narodi su zbrisali staru nenarodnu vlast, koja ih je ugnjetavala, i spu- 
tavala u svakom progresu, i stvorili novu narodnu vlast'udarajući time 
temelje novo) instinsk' narodnoj demokratiji. Demokraitija, jedneikost 
i bratstvo naših naroda, velike su tekovine naših naroda, tekovine koje 
su poslije vjekovnih borbi naših naroda ostvarene tek u našoj Narodno- 
oslobodilačkoj borbi. Ove naše tekovine 'biie su ideje vodilje, ideali дај- 
većih sinova naših naroda. I one su tek u toku naše velike borbe ostva- 
rene. Štampa je važno oružje za očuvanje narodnih tekovina. Po ovom 
zakonu garantirana je potpuna sloboda izražavanja misli. Svakom 
pravom demokra'tii to mora 'biti jasno. Ali, drugovi i gospodo, dati slo- 
bodu fašistima i profašistima, dati slobodu u ovoj napaćenoj zemlji 
domaćoj i stranoj reakciji značilo bi otvarati put ka povratku na staro, 
značilo bi negirati čitavu Oslobodilačku borbu, jer bi oni tako z a mi- 
šljenju slobodu štampe iskoristili baš protiv svih sloboda koje je narod 
stekao, upotrijebili je za borbu protiv narodne vlasti, pa ako hoćete i 
protiv slobode same štampe. Kad bismo mi to dozvolili, mi bismo izdali 
Narodnooslobodilačku borbu, oskvrnavili one žrtve koje su pa'ie u borbi 
za slobodu i prava radnog naroda. Ovako predložen zakon o štampi 
oživotvorio je pravo slobode i izražavanja misli za radne slojeve sela 
i grada, dao je pravo slobode svim istinskim demokraitima da se boro 
protiv fašista i profašista svih boja, da se bore protiv povratka na 
staro i zato ja sa radošću glasam u načelu za Prijedlog zakona o 
štampi. (Aplauz). 

Pretsednik: Poštb se više miko ne prijavljuje zai reč u načelnoj 
diskusiji, dozvolite mi da je ja završim. 

Iz pismenog obrazloženja poslaničke gruipe Demokratske stranke, 
koja je, uzgred budi rečeno, izjavila da će glasati proti v ovog zakon- 
skog predloga, ja ne vidim, iskreno govorec!, stvarno nikakav prigovor 
ovom zakonskom predlogu. Poslanici Demokratske stranke studirali 
su i Lenjina i svakako od njega pozajmili misao o materijalnim sred- 
stvima štampe. Samo, to moram da primetim, mije tačno da se ta sred- 
stva nalaze u rukama vlasti koja je, kako oni kažu, isključiva. Taj pri- 
govor o političkoj isključivosti narodne vlasti, one vlasti koja danas 
postoji blagodareći Narodnooslobodilačkoj torbi: naših naroda, ne mo- 
žemo načelno uopšte da primimo. Tendencija takvog stava, 'koj' se 
uostalom dosledno sprovodi, mogla se videti i u drugim istupanjima 
poslanika Dcmokra.tskc stranke, u ostaPm glasanjima i izjavama pret- 
stavnika ove parlamentarne grupe. Ond su uvek želeli da pretslave 
naša nastojanja tako kao da т> hoćemo samo da ograničavamo prava 
naroda, a ne da ih narodu, radnom narodu grada i sela, naširoko da- 
jemo i da ih uvek štitimo. To, razume se, potiče iz antidemokratskog 
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stava ove grupe. Ja ne vidim da se neko može buniti što se zakonima 
predviđa ko ima prava da govori, ko •'ma prava da glasa ii ^о može 
da bude izabran, kad su ta prava uvek postavijenai "istcnđla demokratski 
i kad iza njih stoji narodna država koja zaista hoće i da iih brani, 
država kojoj je stalo da .se prava naroda ne samo deklarišu nego i) 
ostvaruju. Treba ;mati uvek u vidu da je ovo država u kojoj je vlast 
narodna. 

Ceo pledoaje Demokratske grupe je ustvari antidemokratski, i 
može se sjobodno reći neslavan i jadan, tako da; se na njega ne treba 
vL.še ni osvrtati. 

Ako drugih primedama nema, ja b'h stavio Predlog zakona o 
štampi na glasanje u načevii. (Nema). GlasEićc se dizanjem ruku. Ko 
je z a, neka digne ruku. (Većina d'že ruku). Ko je ipr o ti v ? (Dr Dra- 
gic Joksimović i Radm.ilo Stojiljković dižu ruke). Objav!jujom da je 
Predlog zkona o štampo načelno primljen ogromnom većinom glasova, 
tj. sa ssmo 2 glasa protiv. 

Prelazimo na pretres u pojedinostima. 
Dozvolite mi da pročitam naslov i član 1 predloga.   (Čita): 

PREDLOG 
ZAKONA O ŠTAMPI 

GLAVA   1 

Opšte odredbe 

Član 1 
U Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji štampa je slobodna. Niko 

ne može biti sprečen u slobodnom izražavanju svojih misli putem 
štampe, osim u slučajevima koje ovaz Zakon predviđa. 

Ima li ko želju da govori? Ima reč drug Kaclerović. 

Triša Kaclerović: U ovom članu 1 izrečeno je načelo da je štampa 
slobodna. To je nema sumnje dobro. Dalje, u čl. 4, predviđa se samo 
jodna formalnost o potrebi prijave pokreianjai lista javnom tužiocu. 
1 to je na svom mestu. Ja nalazim da bli bilo potrebno da se u čl. 1 doda 
novi stav koji bi govorio o tome da se ne može ustanoviti сеп/дига, 
kaucija, admiiKstrativna opomona i uopšte da se ne mogu preduzimati 
ma kakve druge preventivne mero. Лко se to ne bi usvojilo, bilo bi po- 
trebno da druga rečenica Člana i glasi: »Niko ne može niičim biti spre- 
čen u slobodnom izražavanju svojih misli puteni štampe. . .« To bi bio 
moj predlog. 

Pretsednik: Pošto vidim da nema raspoloženja za diskusiju, ja 
lično izjavljujem da se ne slažem sa predlogom predgovomika jer je 
on, po mom uverenju, savršeno izlišan. Iz samog zakonskog predloga 
jasno se vidi da nikakva mera o kojoj je govorio Triša ne može biti 
preduzeta. A reč »ničim« bila bi svakako pleonazam. 
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Ja sam za to da se glasa o predlogu Vlade, tj. o clarm 1 kako 
je iprocitan. 

Prima li se član 1 kako je ipročitan? (Prima). Ima III ko protiv? 
(Dr Dragić Joksimović, Triša Kaclerovic i Radmilo Stojiljković dižu 
ruku). Objavljujem da su naslov i član 1 primljeni većinom glasova. 

Prelazimo na član 2  (čita): 

Član 2 

Pod štampom u smislu ovog Zakona podrazumevaju se svi štam- 
pani spisi, slike, crteži: i'ji drugii slični predmeti) koji su mehaničkim il' 
hemiskim putem izrađeni za umnožavanje i rasturanje. 

Neće se smatrati štampom u smislu ovog Zakona umnoženi pri- 
mercj koji služe užem knugu leca1 u unutrašnje, poslovne svrhe 'lii za 
obično obaveštavanje, kao što su štampani obrasci, trgovačke i druge 
slične 'knjige, posmrtne objave, ob'čni pozivi na razne zabave, sastanke, 
predavanja itd. 

Ima1 li primediaba? (Nema). Prima li se? (Prčma). 
Prelazimo na član 3 (čita): 

Član 3 

Za štampanje knjiga, umetničkih dela i sličnih nepovremenih štam- 
panih stvari nije potrebna nikakva prethodna prcjavai SU odobrenje vlasti. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Član 4 glasi   (čita): 

Član 4 

Ko želii da izdaje novine ili povremene spise mora, naijmanje 14 
dana pre početka izdavanja, podnete nadležnom okružnom javnom tu- 
žiocu prijavu u kojoj će navesti: 

1) naz'v novina ili povremenog spisa koji će se štampati; 
2) ime, zanimanje i adresu izdavača, odgovornog urednika i osta- 

lih članova uredništva; 
3) naziv (firmu) i adresu štamparije u kojoj će se štampati; 
4) meslo izdavanja novina ili povremenog spisa; 
5) karakter 'f vrstu novina ili povremenog spisa (nai pr. dnevni: ilo 

ncdcljnj list, zabavni, književni, роШск! Hd.). 
Izdavač je isto tako dužan da podnese javnom tužiocu pitjavu o 

svakoj promeni gornjih okolnosti najmanje 24 sata pošto promena 
nastupi. 

Ima li primedaba? Drug Vilfan ima primedbu. 

Dr Jože Vilfan: Mišljenja sam da nije kompetencija javnog tužioca 
da prima to prijave. To je kompetencija izvršne vlasti. Javni tužilac 
nema   mogućnosti da proveri   sve podatke   koje podnosi   prijavitelj, 
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6 obzirom na član 6. Predlažem da se to Izmeni i da se prijava podnosi 
okružnom narodnom odboru. To je samo jedna evidencija, i kao takva 
to je stvar Ministarstva unutrašnjih po&lova. 

Vladimir Simić: Ja sam shvatio ovu stvar tako da. po podnesenoj 
prijavi nema da se donosi, nikakva odluka. Odluke može biti samo onda 
ako javni tužilac nalazi da se izdavanje lista ne može odobrtli. Tada 
on ima vremena da pribavi potrebna obaveštenja i pokrene postuipa'k 
u smislu čl. 13. Ne smeta ništa što će on dobiti prijavu. Prijava je samo 
zai to da če se list izdavati. Ja lično ne bih imao mšta protiv ioga da 
se ta prijava podnosi vlastima koje imaju bolju evidenoiju. Principi- 
jelno treba ovde utvrditi shvatanje: da se prijava podnosi bez očeiki- 
vanja' ikakve odluke. Prijava je ustvari registracija i ona1 ne izaziva 
odluku. 

Dr Dragic Joksimović: Ja razumem ovaj izraz »povremene sp'se« 
kao časopise koji izlaze s vremena na vreme. AH uzmite jedan plakai 
koji se otštampa uoči izbora. To sigurno nije povremeni spis, alii tre- 
balo bi to predzirali. Ne vidim razloga zbog kojeg treba uopšte činiti 
tu prijavu, i to baš javnom tužiocu, tim pre što on ima pravo po 
stavu 2 člana 13 da pokreće postupak. U članu 4 predviđen je rok od 
14 dana za podnošenje prijave. To je večnost. Zašto uopšte prijavlji- 
vati početak izdavanja novinai ili povremenih spisa? Ja mislim da se 
to prosto omaklo kao jedan lapsus calami. Ali ako bi se фак usvojio 
ovaj .član, onda taj rok treba da bude 24 časai. 

Panta Mališić: Ja ne vidim ovde nikakv.ih prepreka. Ja sam se 
resio da izdajem jedan list, izvrš'o sam sve pripreme oko toga, i pre 
no što počnem izdavanje lista, ja podnosim prijavu vlasti. Ja ne sma- 
tram da ovaj član treba menjati. 

Dr Dragic Joksimović: Ja mogu na sve da mislim, ali neću da 
mislim na javnog tužioca. Ja sam demokrata. Neću da miislim na njega 
kad radim jedan takav posao. On (treba da misli, či to mu je pravo 
dato u čl. 13. 

Metodija Andonov-Čento: U poslednoj alineji člana 4 kaže se: 
»najmanje 24 sata«. Ja mislim da treba reći: »najdalje 24 sata pošto 
promena nastupa«. 

Miloš Carević: Postoji jedna nelogičnost u pogledu ovog roka. 
Ako je ovo samo prijaiva bez odluke da li će se dopustili izlažonje lista 
Hi ne, onda je taj rok potpuno 'zlišan. Treba samo reći da je izdavač 
dužan prijaviti izlaženjo lista, a ne treba stavljati nikakva ograniče nj ni, 
niti ma kakav rok. Jer ako se kaže: »Najmanje 14 dana«, a. on no učini 
to u tom roku, onda bi valjda trebalo da mu se zabrani. Međutim, 
sankcije ovde nisu predvidene, i ne treba ni da ih bude, jer tu neće biti 
nikakvog rešenjat. I ja no vidim razloga da se prijava podnosi javnom 
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tužiocu. To je samo jedna registracija, i zato te prijave treba podrlosiiti 
mesnoj vlasti. 

Pretsednik: Nema lista koji ne pravi nikakve pripreme za pokre- 
tanje. Ne vidim nikakvu nelogičnost što je dat rok od najmanje 14 dana. 
Neko može ■podneti prijavu i pre toga roka. Treba ostati pri formula- 
ciji da se prijava podnosi okružnom javnom tužiocu. Što se tiče pred- 
izbornih plakata, oni spadaju pod član 2. Zato sam da član 4 ostane 
ovakav kakav je, s tim da se u poslednjem stavu mesto reči »najmanje« 
stavi reč »najdalje«. 

Dr Dragic Joksimović: Smatram da član 4 uopšte ne treba da se 
odnosi na plakate. Može se stvar i tako protumačiti da pod povremene 
spise spada i plakat. Bolje da se to lizrično pomene, nego da se ostavi 
pojedincima da to tumače kako shvataju. 

Pretsednik: Svaki pismen čovek zna šta je povremero spis. Plakat 
se izdaje za onaj momenat. Vi možete za jedan dan izdati i 5 plakata, 
ali to je jedanput za svagda, a to nije povremeni spis. Tačka 5 člana 4 
je potpuno jasna. Gde se tu može tražiti za plakat rok od 14 dana, što 
je protivno prirodi plakata. 

Dr Dragic Joksimović: Član 4 trebalo bi uopšte izostaviti. 

Pretsednik: Mislim da možemo glasati, jer su postavljena dva 
predioga. Ako se primi predlog člana 4 kako je pročitan, tj. kako ga 
je VJada predložila sa tom izmenom što se nmesto »najmanje« stavlja 
»najdalje«, sma.traćemo da je predlog dir Joksimovića o brisanju člana 4 
odbačen. 

Ko je z a član 4 Vladinog predloga sa spomenutom izmenom, 
neka digne ruku. (Većina diže ruku). Ko je protiv ? (Radmilo Sto- 
jiljković t dr Dragić Joksimović dižu ruku). Član 4 je usvojen velikom 
većinom, tj. sa dva glasa protiv. Prema tome, predlog dr Joksimovića 
je odbačen. 

Prelaizimo na član 5.   (Čita): 

Član 5 

Za iste novine iU povremeni spis može biti postavljeno više odgo- 
vornih urednika sa oznaikom za koji je deo (rubriku) novina odnosno 
povremenog spisa svaki od njih odgovoran. 

Odgovorni urednici moraju imati stalni boravak u mestu izda- 
vanja novina ili povremenog spisa. 

Ima lii primedaba? Javlja se Triša. 

Triša Kaclerović: U čl. 5 govori se o stalnom boravku odgovornog 
urednika. Pitanje je da li uredniku treba odrediti zamen'nka za slučaj 
njegovog otsustva ili bolovanja. U ranijeni Zakonu o štampi predviđao 
se i zamenik odgovornog urednika u slučaju njegovog otsustva. Kad 
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urednik ode na otsustvo ili lecenje, on i da.lje ostaje urednik. Tu nije, 
dakle, izvršena promena koju "treba prijaviti po članu 4. 

Pretsednik: Kad se urednik jedine rubrik© ili odgovorni urednik 
celog lista razbolrj i ode u sanatorijum ili 'bolnicu, onda će redakcija tra- 
žiti zamenu za njega. Tame je ipak izvršena; jedna promena, i redakcija 
je dužna da obavesti o toj promeni. 

Stavljam član б na glasanje. Prima li se? (Prima). 
Prelazimo na član 6.   (ČU a): 

Član 6 

Nemaju pravo da budu izdavači, uredmicfj i stalni članovi ured- 
ništva lica: 

1) koja ne uživaju politička i građanska prava; 
2) koja su bila funkcioneri ili .istaknuti članovi u ustaškim, četrt'č- 

kim, Ijotićevskim organizacijama, u organizacijama bele i plav© garde, 
kao d u drugim fašističkim organizacijama i grupama u zemlji ili ino- 
stranstvu, koja su saradivala s neprijateljima i njiihovim domaćim 
pomagačima; 

3) koja su bila izdavači, urednici, istaknudi saradnici li pisci faši- 
stičkih i profašističkih knjiga, novina i dinugfiih povremeih i nepovre- 
menih spisa; 

4) koja su za vreme rata, tj. od 6 aprila 1941 godine, bila izdavači, 
urednici, istaknuti saradnici i pisci knjiga, novina i drugih povremenih 
i nepovremenih spisa koji su raspirivali nacionalnu, rasnu ili versku 
mržnju i razdor, ili su pomagali delovanje spoljnih neprijatelja Jugo- 
slavije. 

Želi li ko da govori? Ima reč drug Simić. 
Vladimir Simić: Nalazim da bi ovdo trebalo reći ovako: »Nemaju 

pravo da budu izdavači, urednici i stalni članovi uredništva lica: 
2) za koja je dokazano, ili za koja se utvrdo po postupku iz ćl. 13 

ovog zakona da su bila funkcioneri Hi istaknuti članovi Шл. Ne bi bilo 
suvišno da se to kaže. 

Dr Slniša Stanković: U 'tač. 2 člama 6, posle reči »ili inostranstvu« 
stoji jedna zapeta. Pitanje je da li se to odnosi na druge fašističke 
organizacije i grupo u zemlji ili inostranstvu, ix se odnosi na lica. Ja 
mislim da se to odnosi na grupe, i. zato je zapeta, nepotrebna. (Moša 
P i j ade : To se odnosi na lica!). Bolje bi bilo da se kaže: »kao i lica 
koja su saradivala...« Onda bi bilo sasvim jasno. 

Pretsednik: To, mislim, može da se doda.. 

Dr Dragoljub Jovanović: U lač. 2 člana 6, u rečenici: »Kao i u 
drugim fašostičkim organizacijama. ..« treba 'izostaviti reč »kao«. 

Pretsednik: U članu 13 je predvideno ono što želi drug Simić. 
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Vladimir Simić: Slažem se s objašnjenjem da je u članu 13 to 
predvideno. 

Joza Milivojević: U tački 2 člana 6 treba dodati i nedićevske orga- 
nozacije. 

Miloš Carević: Nedicevoi su amnestirani i zato to ne treba da se 
doda, a Ljotićevci nisu. 

Pretsednik: To nema: nikakve veze sa Zakonom o amnestija I po- 
milovanju. Tamo su amnestirani i četnici i ljotićevci, ukoliko nisu izvr- 
šili kakav zločin, i ukoliko nisu bili istaknuti rukovodioci i funkdoner'. 
Ne možemo dati jednom čoveku koji je bio urednik nekog lista pod 
okupacijom da nam sada drži predavanja o demokratiji. 

Pošto više primedaba i pitanja nema, pitam: Pnma li se član 6 
kako je pročitan? (Prima). 

Član 7 glasi   (čita): 
Član 7 

Strani državljani mogu bMi izdavači ili odgovorni urednici novina 
i povremenih spisa samo po prethodnom odobrenju saveznog Ministra 
unutrašnjih poslova.. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se član 7? (Prima). 
Član 8 glasi  (čita): 

Član 8 

Štampar je dužan da dostavi nadležnom sreskom odnosno okru- 
žnom javnom tužiocu po tri primerka štampane stvari čim primerd 
budu otštampani. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima U se? (Prima). 
Prelazimo na član 9.   (Čita): 

Član 9 

Na svim knjigama i drugim ncpovremcnim spisima mora bito ozna- 
čeno mesto izdanja, mesto i godina štampanja, naziv (firma) štampa- 
rije i ime izdavača (vlasnika), a. na svim novinama i povremenim spi- 
sima još i ime odgovornog urednika. 

Ima U primedaba? Opet stari novinar Triša. Njega ova pitanja 
veoma interesujii, kao uostalom i sve nas. Diskusija je kao što vidite 
i živa i na visini. 

Triša Kacierović: Trebalo bi ovde reći »odgovornih urednika«, jer 
ih može biti o više. 

Pretsednik: Umesno. Лко više nema primedaba ili predloga, pre- 
dlažem da se član 9 usvoji, sa izmenom koju je predložio Triša Kacie- 
rović. Prima li se? (Prima). 

Prelazimo na Član 10.   (Čita): 
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GLAVA  II 

Ispravka 

Član 10 

Organ vlasti ili privatno ili .pravno lice, koje &в smaitra povrede- 
nim izvesnim tvrđenjima iznetim u novinama ili 'povremenom spisu, 
može podneti odgovornom uredniku ispravku o iznetim tvrđenjima koja 
ne može biti dvai puta duža od napisa koji se ispravlja i ne sme biti 
neuljudno napisana. Ako odgovorni urednik ne htedne da ispravku 
otštampa u prvom ili drugom narednom broju po prijemu ispravke, 
pomenuto lice može nadležnom okružnom narodnom sudu podneb 
tužbu radi štampanja ispravke. 

Po prijemu tužbe, sud će pozvati i saslušati odgovornog urednika 
i tužioca; i eventualno neophodno potrebne svedoke a potom doneti pre- 
sudu kojom će Ш osloboditi odgovornog urednika od dužnosti štam- 
panja ispravke ili mu narediti da ispravku otštampa na način kako to 
sud bude odredio. 

Sud će po ovakvim tužbama postupati u roku od 3 dana. Nezado- 
voljna strana ima pravo žalbe na viši sud. 

Ima 11 primedaba? Ima dr Joksimović! 

Dr Dragic Joksimović: U poslednjem stavu ćl. 10 trebalo bi peći: 
»Sud će po ovakvim tužbama izdati rešenje u roku od 3 dana«. To je 
potrebno, jer bi se inače moglo tumačiti da je sud dužan uzeti stvar 
u postupak u roku od 3 dana.. Ako je malo tri dana za donošenje re- 
šenja, može se odrediti duž' rok. 

Pretsednik: Ovaj član obavezuje sud da najdalje u roku od 3 dana 
uzme stvar u postupak, a •čim je sud to učinio, on će doneti i odluku. 

Dr Dragić Joksimović: Trebalo bi ге<У da je sud; dužan da u daljem 
roku od 3 dana donese odluku. A ako donese odluku i ranije, uto- 
liko bolje. 

Miloš Carević: Predlažem da se u završnom stavu mesto reči 
»postupati« kaže: »postupiti«. 

Petar Piruze: Ja mislim da ovde treba staviti u kome roku neza- 
dovoljna strana ima pravo izjaviti žalbu. 

Pretsednik: Predlažem da se u drugom redu stava 1 mesto reč' 
»povredenim« kaže: »povredeno je«. Gramatički' je ispravno i jedno 
i drugo, ali bolje da se kaže »povredeno«. Takode u zavrSnom stavu 
čl. 10 treba reći »postupiti«, po predlogu druga Carevića. 

Pošto postoje dva predloga, glasaćemo prvo za predlog člana 
kako je pročitan s tim da se mesto reči »povredeni« stavi reč »povre- 
deno«, a mesto reči »postupati« stavi ieč »postupiti«. 
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Ko je za? (Većma diže ruku). Ko je za predlog dr Joksimoviića? 
(R. Stojiljković i dr Joksimović dižu ruku). Konstatujem da je usvojen 
prvi predlog, a da je predlog dr Joksimovića odbačen. 

Prelazimo na član 11.  (Čita.): 

GLAVA  III 

Zabrana 

Član 11 
Zabranjuje se rasturanje i prodavanje pojedinih knjiga, novina il' 

drugih štampanih stvari ako sadrže: 
1) propagiranje, izazivanje čli raspirivanje nacionalne, rasne il' 

verske nejednakosti, mržnje i razdora; 
2) pozivanje građana na .pobunu, diverziju ili sabotažu; 
3) pozivanje građana na nasilno poništenje ustavnog poretka De- 

mokratske federativne Jugoslavije; 
4) uvrede i klevete protiv pr/jateljskoh zemalja ai cilju remećenja 

dobrih međunarodnih odnosa i međunarodnog mira; 
5) odobravanje ili pomaganje delovanja spoljnih neprijatelja De- 

mokratske federativne Jugoslavije; 
6) pozivanje za neispunjavanje vojnih dužnosti; 
7) širenje lažmih i alarmantnih vest' koje ugrožavaju državne i 

narodne interese; 
8) izdavanje vojnih tajni; 
9) uvrede ili klevete vrhovnih saveznih i zemaljskih pretstavničkih 

tela Demokratske federativne Jugoslavije; 
10) tešku povredu javnog morala, potsticanje na krmunal. 
Ima li primedaba ili predloga za izmene i dopune? 

Dr Hinko Krizman: Predlažem da se u tač. 10 izostavii reč »jav- 
nog«, jer je jedan moral, pa je riječ »javnog« izlišna. 

Miloš Carević: Predlažem da so u tač. 3 mesto reči »»poništenje« 
stavi reč »obaranje«, a u tač. 10 da se .posle reči »morala« doda reč »i«. 

Dr Dragic Joksimović: Ja ne znam kako bi alarmantne vesti, o ko- 
jima je reč u tač. 7, mogle uticati na državne i narodne interese. 

Pretscdnik: Na primer, neko pronosi glasove da su se Englezi 
iskrcali na Visu ili da su doveli kralja Petra. (Smeh). 

Dr Dragić Joksimović: Publika, će to primiti kao l svaku drugu 
vest. Takva vest je bez ćkakve štete za državne .' narodne interese. 
Javni tužilac sigurno neće propustili da to ne vidi, a'.i to je mnogo 
široko rečeno. 

Pretscdnik: Da li i ovde ima dva predloga? (Dr Dragić Jok- 
simović:  Ja nisam podneo formalan predlog, več sam samo posta- 
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vio pranje pošto mi je ovo bilo nejasno a i smatrao sam ga suvišnim.) 
Prema tome, postoji samo predlog Vlade sa predloženim izmenama. 

Predlažem da se član 11 zakonskog predloga kako je ovde pro- 
čitan izmeni utoliko šio bi se u tač. 3 umesto »poništenje« stavilo »oba- 
ranje«, a u tač. 10 izostavila reč »javnog« a posle rečl »morala« umesto 
zapete stavilo jedno »i«. Prima li se čl. 11 sa ovim izmenama? (Prima). 

Prelazimo na član 12.   (Č И a): 

Član 12 

Novine ili drugi povremeni spisi koji objavljuju zabranjeni sadr- 
žaj naveden u čl. 11 ovog Zakona, pa su zbog toga pojedini njihovi 
brojevi vcše puta, a najmanje tri puta uzastopce sudski zabranjeni, 
mogu se zabraniti potpuno. 

Isto se tako mogu zabraniti knjige, novine i druge štampane stvari 
za koje se utvrdi da su finansirane iz inostranstva od neprijatelja države 
i državnog uređenja. 

Zabrana štampe po ovom članu objavljuje se u »Službenom listu 
Demokratske federativne Jugoslavije«. 

Pošto se niko ne javlja za reč, dozvolite mi jedan intermezzo. 
Kad sam 1921 godine izdavao list »Slobodna reč«, policija se neko 

vreme držala Zakona o štampi i svako rešen je o zabrani lista slala sudu 
u roku od 24 sata, i sud je poništaivao zabranu. Ali, to se posle dosadilo 
Uprav; grada Beograda, i ona je počela da zabranjuje moj list po 
Zakonu o zaštiti države, to jest dođu u štampariju, pokupe i odnesu sve 
primerke još za vreme štampanja i podnesu tužbu za komunističku pro- 
pagandu. I tu onda nije bilo roka ni od 24 meseca, akamoli 24 sata. 
Tako se radilo sa svakim brojem lista, dok ne potrošiš i poslednji 
marjaš. Novine su otišle na tavan Uprave grada Beograda, sa koga je, 
1924 I 1925 godine dva ili tri vagona novina otišlo za pola dinara, kilo- 
gram u fabriku »Vapa«. 

Setite se malo kako je izgledala s'.oboda štampe u Jugoslaviji 1919 
i 1920 god. pre Zakona o zaštiti države, a kako je tek izgledala posle 
tog datuma, za što, mislim da i Demokratska stranka ima zasluga. Pa 
kad se svega toga setite, onda morile i ovaj zakon, pa. ćele naći koliko 
je on demokratski i koliko obczlKHluje slobodu šilampe. 

Ako niko drugi nema što da predloži, pitam: prima li se član 12 
kako je pročitan? (Prima). 

Prelazimo na član 13.  (Čita): 

Član 13 
Zabranu štampo u smislu čl. 11 i 12 ovog Zakona, kao j za'branu 

izdavanja štampe u smislu čl. 6 ovog Zakona, izriču okružni narodni 
sudovi na predlog nadležnog javnog tužioca. 
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U narooto hitnim 1 opravdanom slučajevima može javni tužilac 
izreći Obrazloženim pismenim rešenjem privremenu zabranu rasturanja 
i prodavanja novina odnosno povremenog spisa. U tom slučaju on će 
svoje Tešenje o zabrani odmah dostaviti jednovremeno uredništvu i 
nadležnom narodnom okružnom sudu, a Narodnoj nroliciji narediti1 da 
uzapti štampane primerke i, ako je potrebno, da zapečati štamparski 
slog, kliže 'itd. 

Po prijemu predloga javnog tužioca (st. 1 ovog člana) odnosno po 
prijemu njegovog rešenja o privremenoj zabrani (st. 2 ovog člana), 
sud je dužan da najdalje u roku od 24 sata zakaže raspravu. Posle 
saslušanja javnog tužioca i odgovornog urednika, izdavača i pisca, l 
posle saslušanja neophodno potrebnih svedoka, sud će doneti rešenje 
da И usvaja ili odbija predlog javnog tužioca o zabrani odnosno da li 
osnažuje ili poništava njegovu zabranu. Resenje o zabrani mora tačno 
označiti mesta zbog kojih se zabrana izriče i navesti zakonske propise. 

Nezadovoljna strana ima pravo žalbe na viši sud u roku od 48 sati 
po saopštenju rešenja. Odluka suda višeg stepena je konačna. 

Ima li još raspoloženja za diskusiju? Ima reč drug Dragoljub. 
Dr Dragoljub Jovanović: Predlažem da se u prvom stavu člana 13 

kaže: »kao i zabrane u smislu čl. 6 ovog zakona«, a da se izostave 
reči »izdavanja štampe«. 

Dr Dragic Joksimović: Ja glasam protiv stavova 2, 3 i 4 čl. 13 
zato što se reči: »U naročito hitnim i opravdanim slučajevima« mogu 
protumačiti tako da se time može ukinuti svaka s'.oboda štampe. 

Miloš Carević: U članu 6 konkretno je rečeno šta moraju ispuniti 
izdavač', urednici i stalni saradnici. Petitum sudskog rešenja je za- 
brana izdavanja zato što onii nemaju .potrebne kvalifikacije. 

Pretsednik: U č'.anu (i se predviđa koja lica nemaju pravo da budu 
izdavači, urednici i stalni članovi uredništva. To drugim recima znači 
da takav čovek nema iprava da. izdaje list, i zalo možemo ovde slobodno 
da govorimo o rzdavanju lista. Jer, ako neko ima u redakciji kao glav- 
nog urednika Stanislava Krakova, onda će javni tužilac da kaže da 
zabranjuje lim licima da izdaju taj ' taj list zato što su prljavih da će ga 
Izdavati sa takvom garniturom. (Dr Dra.goljub Jovanović: 
On može da primo urednika, a da ne primi izdavača.) Može neko da 
napravi neku mešovilu redakciju. Tada će javni tuž:lac da kaže: taj i 
taj ne može da hude izdavač, a ako su svi takvi, on im može reći: 
nemate pravo da izdajete Ićsl kad ste takvi i takvi. 

Miloš Carević: Po članu 4, koji govori o prijavi lista, ne donosi se 
nikakvo rešenje. Л ovde je reč o članu (J. Kad se jedan list ili povre- 
metw spis pojavi i kad se na njemu označi da je to i to lice urednik ili 
izdavač, i to iz reda lica o kojima govori član 6, onda će vlast zabra- 
niti izdavanje takvog lista. 
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Pretsednik: Ja se uglavnom slažem sa drugom Carevićem, ali od 
on nije sasvim na pravom putu. U članu 4 predvidena je prijava lista. 
Ako javni tužilac, kad primi prijavu, vidi ime Stanislava Krakova, i 
ako je cela redakcija sastavljena ćz kojekakvih Krakova, on će im reći 
da nemaju pravo da izdaju list, i tako se prvi broj neće ni .pojaviti. 
Ovde se kaže da nema prava da bude izdavač. On ne može ni da po- 
krene list kao takav. Mi takvim ljudima itepai Krakova^ ne damo moguć- 
nost da otštampaju ni jedan jedini broj. 

Miloš Carević: Po ovom zakonu nije potrebna nikakva prethodna 
dozvola za izdavanje lista. Konkretno se zabranjuje jedan list ili što 
sadrži ono što predviđa član 11, т šlo nije ispunio uslove iz člana 6. 

Vladimir Simić: Jedno određeno lice je projavilo da će izdavati list. 
Ono ne čeka nikakvo odobrenje. Tu nema nikakve preventivne mere. 
Adi, zakon je jedna, celina. U članu 6 je taćno određeno ko ne može 
biti izdavač, urednik Ш stalan član uredništva. Ako se u prijavci označi 
kao izdavač, urednik ili stalni saradnik takvo lice koje zakon isklju- 
čuje, onda će javni tužilac 'postupate po zakonu. 

Dr Dragoljub Jovanović: U članu 6 ne piše da ne može izići hst 
u kome je takav i takav čovek, nego se kaže da nemaju pravo da 
budu izdavači, urednici i stalni članovi uredništva lica imenovana u 
članu 6. 

Pretsednik: Važno je da oni nemaju pravo da izdaju list. Tu je 
težište — u izdavanju lista. Ja bih predložio da se u prvom stavu 
člana 13 kaže: »kao i zabranu izdavanja štampe iz razloga navedenih 
u čl. 6 ovog zakona«. 

Dr Dragic Joksimović: Jedino pravilno rešenje je ako se izbace 
reći': »izdavanja štampe«. 

Dr Jože Vilfan: Dozvola za lizdavanje lista nije potrebna, ali zai- 
brana je mogućna. Zabranjuje se izdavanje lista. Čim se pojavi u 
jednom listu jedan diskvalifikovan sa.radnik, list se ima zabraniti. Naj- 
bolje je reći u čl. 13: »iz razloga pomemitih u ti. 6 ovog zakona,« kao 
što je ovde učinjen predlog. 

Miloš Carević: U stavu 2 kaže se: »A Narodnoj miliciji narediti«. 
Treba reći: »od Narodno milicije tražiti«, jer ona je pod drugom ko- 
mandom, ona nije organ javnog lužioca. 

Pretsednik: Javni tužilac ima pravo da naredi. On .naređuje Na- 
rodnoj miliciji i druge stvari: da nekog uhapsi, ili da izvrši pretres. 

Da predemo sada na glasanje o članu 13. Ko je z a da so 
primi član 13 onako kako je predložen s tim da se u stavu 1 umesto 
reči: »u smislu čl. G« stave reči: »iz razloga navedenih u čl. G ovog za- 
kona«, neka digne ruku. (Većina diže miku). Ko je za predlog druga 
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Dragoljuba Jovanovića, neka digne ruku. (Dr Dragoljub Jovanović, 
dr Dragić Joksimovic i Radmilo Stojilj'kovic dižu ruku). Prema tome, 
objavljujem da je 51. 13 primljen kako je predložen sa pomenutom 
izmenom u stavu 1. 

Prelazimo na član 14.   (Čita): 

Član 14 

Ako se u postupku o zabrani štampe ustanovil da su izdavači, 
urednici Ш pisci primaJi, pored redovnih prinadležnosti, naročite hono- 
rare za donošenje zabranjenih članaka, odlomaka itd. ili da su finansii- 
i'ani za taj posao iz inostranstva, može im siud zabraniti svaki dalji rad 
kao izdavača, urednika YJ saradnoka svih novina i drugih štampanih 
stva.ri koje izlaze u zemlji. 

Sudska odluka o ovome objavljuje se u »Službenom listu Demo- 
kratske federativne Jugoslavije«. 

Dr Maks Šnuderl: Posle reči: »ili da su finan&irani za taj posao iz 
inostranstva« treba dodali: »od neprijatelja države Ш državnog 
uređenja.« 

Dr Dragić Joksimovic: Iz ove stilizacije moglo bi se zaključiti da 
Јв ova odluka suda potpuno izvršena. Ne bi bilo suvišno ovde reći da 
protiv sudske odluke ima pravo žalbe. 

Vladimir Simić: Ne isključuje se pravo žalbe. 

Miloš Carević: Predlažem da početak čl. 14 glasi ovako: »Ako se 
u postupku o zabrani štampe po prethodnom članu ustanovi. ..« 

Pretsednik:   Pošto drugih predloga   nema, pitam   da li se čl.  14 
prima sa dopunom koju je predložio drug Carević? (Prima). 

Prelazimo na ćlan 15. (Čita): 
GLAVA  IV 

Strana štampa 

Član 15 

Novinama, knjigama 6 ostalim spisima štampanim u inostranstvu 
slobodan je ulazak i rasturanje u Demokratskoj federativnoj Jugosla- 
viji bez ikakvog prethodnog odobrenja. Pravo na rasturanje strane 
Štampe imaju samo domaća preduzeća i ustanovo koje dobiju za to 
naročito ovlašćenje saveznog Ministarstva informacija. 

Izuzetno od prednjeg stava, ulazak i rasturanje u zemlji novina, 
knjiga i ostalih spisa koji se štampaju u inostranstvu na jezicima naših 
naroda ili koji su namenjeni našim nairodima, dozvoljen je po pietbod- 
'iom odobrenju saveznog Ministra informacija. Ako Ministar infor- 
macija ne odobri ulazak i rasturanje ovih spisa u zemlji, objaviće to u 
»Službenom listu Demokratske federativno Jugoslavije«. 
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Ima li primedaba?  (Nema). Prima li se?  (Prima). Idemo dalje. 
Član 16 glasi  (č i t a): 

Član 16 
Preduzeca > ustanove ov'.ašćene na rasturanje strane štampe u 

našoj zemlji dužni su dostaviiij po tri primerka Ministarstvu informacija. 
Propisi čl. Ili 12 ovog Zakona odnose se ' na stranu štampu koja 

ulazi u našu zemlju. Rešenje o zabrani' donosi savezni Mmistair 
informacija. 

Ako nema primedaba, ja bih predložio da se ovde mesto rečj »na 
rasturanje« stave reči »za rasturanje«, pa da i ovaj elan primimo. 
(Prima se). 

Član 17 glas'   (čita): 
GLAVA   V 

Kaznene odredbe 

Član 17 

Za kriv'ična dela po odredbama ovog Zakona, ukoliko ne sadrže i 
dela kažnjiva i po drugim zakonima, kaznoće se, prema okolnostima 
pojednog slučaja i oceni suda, do 50.000 dnara ili lišenjem slobode do 
4 meseca. 

Predlažem da se posle reči »i dela kažnjiva« izostavi ono drugo 
»i«, pa da se kaže: »i dela kažnjiva po drugim zakonima«. 

Dr Dragić Joksimović: Ja sam samo za novčanu kaznu i to do 
10.000 dinara. Kaznu zatvora principijelno ne treba nikako primenj'- 
vati prema novinarima. A ako ne može da ćsplati novčanu kaznu, da 
mu se odredi zatvor. 

Prctsednik: Opel postoje dva predloga. Stavljam na glasanje pre- 
dlog Vlado člana 17 sa izmenoin koju sam predložio. Ko je protiv 
ovog člana, neka digne ruku. (Dr Dragić Joksimović, Radmilo Stojilj- 
ković dižu ruku). To je manjina.. Član 17 usvojen je prema predlogu 
Vlado i ozmenom kojti je Od'bor izvršio. 

Prelazimo ла član 18.   (Č i t a): 

Član 18 

Ko pod neki napis potpiše lice koje taj napis nije napisalo 'li ko 
dopusti da bude označen kao urednik a .nema učešća u određivanju 
pravca lista ili u odlučivanju da li će neki napis biti objavljen ili ne, 
kaznićo se lišonjem slobode do 4 meseca. 

Ima li predloga za Izmene • dopune? 
Dr Dragić Joksimović: Predlažem samo novčanu kaznu do 10.000 

dinara. 
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Pretsednik: Ja se ne slažem. Glasaćemo. Ko je protiv člana 18 
kako ga je Vlada predložila, лека digne ruku. (Dr Dragić Joksinnović 
i Radmilo Stojiljkovic dižu ruku). Kao što v'dite, predlog Vlade je 
usvojen sa dva glasa   protiv. 

Prelazmo na član 19. (Čita): 

Član 19 
Za članke i odlomke kojima se za posebnu platu ili materijalnu 

korist neistinito prikazuju I veRaju pojedinci, ustanove ili preduzeća, 
kazniće se lieenjem slobode do jedne godine dana. 

Ima li kakvih predloga? 

Dr Dragic Joksimović: Ja sam za novčanu kaznu. 
Dr Dragoljub Jovanović: Ja bih rekao ovde: »za članke i odlomke 

kojima se za posebnu platu U' za nesrazmerno visoku materijalnu 
korist.. .« 

Jeza Miiivojević: Predlažem da se za članke i odlomke u kojima 
se neistinito prikazuju stvari kazni po članu 17, a ako se to čini iz 
materijalne koristi, onda da se kazni lišenjem slobode do godinu dana. 
Mogu se iznositi u štampi neistinite stvari i iz drugih nečasnih pobuda. 

Pretsednik: Mislim da ta dopuna nije .potrebna. Ovde se hoće da 
se kazne ljudi koji to rade za pare. Predlažem da se mesto reč1: 
»odlomke« stavi reč »napise«. 

Prima li se predlog člana 19 s tim da se umesto reči »odlomke« 
stavi reč »napise«? (Prima. — Dr Dragiić Joksimović i 
Radmilo Stojiljkovic: Mi smo protiv!) Dobro. Član 19 je 
primljen sa dva glasa protiv. 

Član 20 glasi  (čita): 
Član 20 

Za rasturanje zabranjene domaje i strane štampo kao i rastu- 
ranje strane štampo bez dozvole po st. 2 čl. 15 ovog Zakona, kazniće 
se krivci lišenjem slobode do jedne godine dana. 

Ima li ko šda da kaže? 
Miloš Carević: Predlažem da se mesto reč' »i« u prvom stavu 

stavi reć »ili«. 
Pretsednik: Mislim da ovo možemo primiti. Prima li se član 20, 

sa izmenom druga Carevića? (Prima). 
Prelazimo na član 21.  (čita): 

Član 21 
Za objavljivanje putem štampe služl>enih i vojnih tajni, bez izrecne 

dozvole nadležmih državnih organa, kazniće se odgovorno lice lišenjem 
S1<>IKX1C od1 jednog meseca do 2 godine. 
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Miloš Carević: Predlažem da se na kraju člana 21 mesto tačke 
stavi zapeta I da se doda: »ukoliko delo po drugim zakonima ne povlači 
težu kaznu«. Ovo je specijalan zakon, i zato to treba dodati. Nema 
razloga da neko bude za izdavanje vojmh tajni blaže kažnjen (po jednom 
specijalnom zakonu, nego po opštem zakonu. 

Pretsednik: Ovaj predlog je dofcar. Ima li drugih predloga? (Nema). 
Pošto drugih predloga nema, stavljam član 21 sa dopunom druga Ca- 
revića na glasanje. Prima li se član 21? (Prima). 

Član 22 glasi,  (čita): 
Član 22 

Za krivično delo uvrede odnosno klevete učinjene putem štampe 
kamić© se odgovorno lice lišenjem slobode do 3 godine i novčano do 
20.000 dinara. Na zahtev tužioca, sud će odkičrti da se sudska presuda 
u cdini ili izvodu otštampa u listu u kome je inkriminisani napis objav- 
ljen. Osim toga, tužilac ima pravo na naknadu' Štete. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Član 23 glasi   (črta): 

Član 23 
Odgovorno lice za počinjeno delo iz cl. 14 ovog Zakona kazniće se 

lišenjem slobode do 3 godine, a ako je primilo novac iz inostranstva 
onda lišenjem slobodo do 5 godina, a može mu se izreći t kazna konfi- 
skacije imovine. 

Miloš Carević: Predlažem da se u čl. 23 brišu reći: »a može mu se 
izreći ' kazna konfiskacije imovine«. 

Pretsednik: To može da se briše, jer imamo poseban Zakon o 
vrstama kazne. Da li se slažete? (Slažemo so). Ima li još primedaba? 
(Nema). Pošto drugih primedaba nema, pitam: Prima li se član 23 sa 
izmenom po predlogu druga Carevića? (Prima). 

Prelazimo na član 24. (Čita): 

Član 24 
Kao odgovorno   lice u smislu kaznenih   odredaba ovog   Zakona 

smatra se u prvom redu pisac; ako je pisac nepoznat oli van domašaja 
vlasti, onda urednik; a ako urednika nema, onda izdavač; ako je izda- 
vač nepoznat, onda štampar; a ako je i štampar nepoznat, onda rastnrač. 

Miloš Carević: Predlažem da se izostave završne reči: »onda 
rasturač«. 

Dr Hinko Krizman: Rasturač odgovara po drugim zakonima. On 
može biti poliiciski kažnjen. 

Pretsednik: Лко se utvrdi da je neko nekriv, sud ga neće kar/niti, 
ali ovo mora da ostane u zakonu. Na kraju krajeva, rasturač je onaj 
koji daje takve stvari u ruke čitaocu. 
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Prema tome, tretoa   ostaitr pri Vladinom   predlogu.   Prima li se 
član 24 kako ga je VJada predložila? (Priima). 

Pjelaziimo na član 25.  (Čita). 

Član 25 

Za suđenje dela u ovog Zakona nad'.ežan je onaj okružni narodni 
sud na čijem je području izdana ili štampana stvar, a ako je mesto 
izdanja nepoznato, onda u mestu gdo se štampama stvar rastura. 

Dr Dragič Joksimović: Predlažem da se ovde doda: »protiv odluke 
okružnog narodnog suda postoji pravo žalbe u roku od 8 dana«. 

Pretsednik: Čim se ovde kaže da je za suđenje dela nadležan 
okružni narodni sud, onda se već zna da je za rešavanje po izjavljenoj 
žalbi nadležna viša instancija — vrhovni sud. Prema tome, primedba 
dr Joksimovića je neprihvatljiva. 

Prima li se član 25 po Vladinom predlogu? (Prima). 
Prelazimo na član 26.   (Č i t a): 

ČJan 26 
Izdavač jemči za svu štetu i za sve novčane iznose na koje bude 

osuđen odgovorni urednik. 

Dr Maks Šnuderl: Predlažem da se doda reč »solidarno«. 

Pretsednik: Mislim da je to nepotrebno. 
Stavljam član 26 na glasanje kako ga je Vlada predložila. Prima 

li se? (Prima). 
Prelaizimo na član 27.  (Čita): 

Član 27 

Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
moikiratske federativne Jugoslavije«. 

Prima li se član 27 kako je predložen? (Prima). 
Time je diskusija u pojedinostima završena. 

Miloš Carević: Molim, ja imam još dva predloga. Predlažem da 
se u članu 10 na kraju 'kaže: »nezadovoljna strana ima pravo žalbe na 
viši sud u roku od 48 sati po saopštenju rešenja«. Cilj je da i sud 
smatra tu stvar hao hotnu. Ako ne stavimo ovde rok, onda važi redo- 
van rok. Za žalioca je korisnije ako stavimo rok od 48 sati. 

Pretsednik: Može on biti steSnjen tim kratkim rokom, ili bi mogao 
osetiti to kao neko sužavanje. 

Miloš Carević: Neće biti. slešnjen. To je baš u njegovom interesu. 
Sem toga, smatram dw je potpuno izlišna završna rečenica u čl. 13: 

»Odluka suda višeg stepena je konačna«. To treba izostaviti. 
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Pretsednik: Prima ld se ovaj predlog o izostavljanju citirane reče- 
nice iz £L 13? (Proma). 

Objavljujem da je diskusija u pojedinostima završena. Prelazimo 
na poimenično glasanje o Predlogu zakona o štampi u celini. 

Molim sekretara da izvrši prozivku. 
Sekretar Rato Dugonjić vrši prozivku. 

(Posle glasanja) 

Pretsednik: Za Predlog zakonai o štampi glasalo je ukupno 40 čla- 
nova, od kojih 38 za i 2 protiv. Prema tome, zakonski predlog 
je i u celini na konačnom glasanju primljen. 

Predlažem za izvestioca većine druga Miloša Carevića. (Prima 
se). Molim da manjima odredi izvestioca. (Rad milo Sitojiljko- 
vić :   Naš zvestilac je dr Dragic Joksimović). Dobro. 

Pošto je danas na dnevnom redu Narodne skupštine Predlog za- 
kona o izboru .narodnih poslanika za Ustavotvornu skupštinu, treba da 
rešimo sudbinu onog člana koji je ostao nerešen. Ja mislim da bi bilo 
nezgodno da se u samom zakonu o čzboru kaže da se dopušta sloboda 
kretanja samo na 15 dana pred izbore. 

Vladimir Simić: Kad smo tretirali tu stvar, mi smo kazaJi da na 
15 dana pred г/;1к>ге ne može biti pozivanja građana. Drugo, kazali 
smo da kandidat može biti uhapšen jedino onda ako bude uhvaćen na 
delu zlo&na. A u pogledu slobode kretanja, bo'.je je i sigurnije kad se 
obezbedi kretanje građana i kandidata bez ikakvih ograničenja od 
raspisivanja izbora pa nadalje. Resorni ministar smatra da je lo stvar 
upravne vlasti i da će one to odrediti i obezbedeti, a da to ne treba 
unosite u zakon. 

Pretsednik: On je prihvatio predlog da ne može biti pozivanja 
birača od strane vlasti i da kandidat ne sme biti uhapšen, sem ako je 
zatečen na delu zločina. Samo nrje prihvatio da se u zakonu o izboru 
kaže da se ne može ograničili sloboda kretanja birača na 15 dana pred 
izbore i 5 dana posle izbora. 

Miloš Carević: Ja sam bio jedan od predlagača.. Postoji pozitivan 
propis koji dopušta građanima kretanje iz mesta u mesto uz naročite 
propusnice organa narodnih odbora. Mi smo ovde govorili da bi takva 
odredba sprečavala birače koji su upisani na drugom mestu da gla- 
saju, a naročito kandidate i njihove /ameirke u pog'odu slobode kre- 
tanja po zemlji radi agitacije, ako 1); bili vezani za dobijanje propusnica. 
I zato smo tu odredbu doneli. Diskutovali smo o rokovima. Ja sam bio 
za to da od dana raspisivanja i/bora bude SIOIXH1IIO ккЧапје \*> 
zemlji. Ja ponovo predlažem da se to proširi na vreme od dana raspi- 
sivanja izbora. 
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Vladimir Simić: Ministar je za to da se ostave obe one alineje, a 
smatra da sloboda kretanja treba da bude i u ranije vreme, a ne samo 
pred izbore. 

Pretsednik: Ja se slažem sa. ministrom da je pogrešno da to ude 
u ovaj zakon. To je upravna mera. Ima zemalja u kojima nema pro- 
pisa o propusnicama. Ministar je kazao da će sloboda kretanja biti 
garantovana merama upravne vlasti. 

Vladimir Simić: Slobodu kretanja  treba gairantovati opJtim me- 
rama, a suvišno je da to ude u ovaj zakon. Ministar tako smatra, i ja 

. bih primio njegov predlog. 

Dr Dragic Joksimović: M' smatramo da bi svako drugo rešenje o 
slobodi kretanja koje ne bi polazilo od dana objave ukaza o raspisi- 
vanju izbora bilo ograničavanje slobode kretanja. Mislim da ii vi ne 
možete biti za drugo rešenje, sem za punu slobodu kretanja. 

Pretsednik: Ja sam za to da se o tome ne govor' u zakonu o 
izboru narodnih poslanika, a da ministar dopusti potpunu slobodu kre- 
tanja. Šta bi vam smetalo da ministar izda rasipis kojim dopušta pot- 
punu slobodu kretanja po celoj državi. (Dr Dragić Joksimović: 
Mi bismo to samo pozdravili). 

Miloš Carević: Predlažem da se kaže: »Od dana raspisivanja 
izbora nemoguće je uvesti nikakve propise o ograničenju slobode kre- 
tanja birača«. 

Dr Dragić Joksimović: Predlažem da se kaže ovako: »Danom 
obnarodovanja ukaza o raspisivanju izbora prestaju važiti svi propisi 
o zabrani kretanja građana«. 

Pretsednik: Ovo je zakon o izborima. Zaštita se može odnositi na 
birače, kandidate i čuvare kutija. Propis o kretanju građana uopšte ne 
može doći u zakon o izborima. Mi možemo da zaštitimo samo birače. 
Pristajete li da kao sugestija Odbora mimistru bude ovakva formula: 
*0d dana raspisivanja, [zbora nemoguće je uvodMi ograničenja kretanja 
hirača.« (Prima se). 

Pored toga, predlažem da se u drugom stavu čl. 24 zakonskog 
Predloga umesto reči: »nemaju pravo da budu birani« stave reči »ne- 
maju u.s'.ova da budu birani«. 

Najzad, u čl. 43 treba dodati na kraju prve alineje ovu rečenicu: 
*Isto tako podnosioci zemaljskih (oblasnih) lista za Sku/pštinu naroda 
mogu prijaviti svoje pretstavnikc i zamenike za svako biračko mesto«. 
(Prima se). 

Dr Hinko Kri/.man: Mene su mnogi drugovi upozorili na protu- 
•Jovlje između čl. (i i Čl. 24 Prijedloga zakona o izboru narodnih posla- 
dka, koja je otstranjena stilizacijom u kojoj se kaže: »koji nemaju 
uslova u smislu člana 6 ovog zakona«. Jer, čl. (i određuje da može 
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biti izabran samo onaj koji. ima aktivno biračko pravo. Ona prva stU'- 
zacija može se tumačiti tako, da kada budu liste izložene, da može 
svaki da prigovara, a kada hi im se dalo pravo da prigovaraju ; da 
nište kandidate, reakcija bi mogla ito da iskoristi. Zato treba dati jednu 
tačniju stilizaciju. 

Pretsednik: U čl. 6 ne navode se ti uslovi, ali to je rečeno u Za- 
konu o biračkim spiskovima. (Dr H i n k o Krizman: Ovde se misali 
na uslove iz ovog zakona). Ja predlažem da se u stavu 2 čl. 24 kaže 
ovako: »Birači imaju pravo da u roku od 3 dana ulože prigovor preliv 
kandidature onih lica za koja smatraju da nemaju uslove u smisiu 
čl. 6 ovog zakona«. Da li se ovo prima? (Prima). Onda je sve u redu. 

Saopštavam da smo primili na razmatranje Predlog zakona o 
udruženjima, zborovima a drugim javnim sastancima. Taj pred'.og će 
se otštanipatt i razdelit' članovima Zakonodavnog odbora. 

Današnju sednicu zaključujem, a narednu zakazujem za sutra п 
У časova. 

(Sednica je zaključena u  13 časova). 
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10 СЕДНИЦА 
(22 августа 1945) 

Почегак у 9,15 часова. 
Претседавао Прекгедник Законоданног одбора Народне окупттине 

Моша Пијаде. 
Присутни: Владимир Симић, Драгољуб Илић, Ђорђе Андрејевић- 

Кун, др Драгољуб Јоианонић, Kpcra Филкповић, Мнлош Минић, Лајчо 
Јарамазоиић, др Душан Недељкоиић, Милош Царенић, Светозар Крстић, 
Јефто Павић, др Јоже Вилфан, Душан Кведер, Франце Лубеј, Макс 
Крмељ, др Мачсс Шнудерл, др Метод Микуж, Јосип Рус, Вујо Косоваи, 
Иван Божичевић, Нада Сремеи, др Хинко Кризман, Павао Поцрнић, 
Триша Кацлеровић, Ђуро Тиљак, Јоза Миливојевић, Јерко Златарић, 
Дане Шкарица, Меторија Андомов-Ченто, Петар Пирузе, Кемал Аголи, 
Впаминонд Попандонов, Перо Крстајић, Панто Малишић, Драгољуб 
Продановић, др Драгић Јоксимовнћ; 

Министар пољопривреде др Васо Чубриловић, Мииисгар унутра- 
шњих послова Влада Зечсви11. 

Прстседник: Отварам седнииу. Молим за извињење што записних 
прошле седниие mije гогов na ћемо га прочитати идућег пута. С,1аже 
ли се Законодавни одбор с тим?  (dame). 

Прелазимо na дневни ред. 
11a днсвмом реду дапашп.с iiainc cc.iimnc je претрес Предпога 

закона " кривичним делима прошв државе, али nouno je на дневни ред 
за скупштинску ссдиицу после подпе сгавл.еп Предлог закона o arpap- 
иој рефор.ми и колонизацији a има неких предлога да се изврше извесне 
Допуне и измене, налазим да прво те сгвари треба vaeiH у претрес. Ради 
се, наимс, o преллогу .мииисгра тпвоприврсде Словеиије да <е у закону 
каже jenu nemio o тумама. /IpvroBii Вукосавл.свиН, Чубриловић И ja, 
као преллагачи овог законеког npojeKia, nemio смо o roj ствари и са.ми 
разговаралп и смат|)амо за погребпо ла и питаи.е шу.ма 114'ба унеш у 
један члаи. МеђуЈим, како je, призиајем, било извесних геткоћа, ona 
стнар je остаиљена за касније. Али, како се са многих страма, и ro 
с правом, приговорило да би гребало доиеш одлуку o мехим основним 
питан.има   трегмана    шума,   i"  je   мииисчар   пол.опривреде   Словеинје 
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саставио једну стилизацнју за члан 26, који бн ти.ме требало да се 
прошири, 

Пор^а тога, сматрам да би требало учинити још једну нз.мену, и 
ro у члану 8. После из.мене мишљења дошли смо до закључка да одре- 
ђени максиму.м треба нешто поиећати из разлога што однос између 
цркве и државе још није регулнсан. Пошто he се то све регулисати 
Уставом, који he донети Уставотворна скупштина, било би незгодно да 
се пре регулисања овог односа иркви одузме толико земље, јер се може 
довести у питање њена егзистенинја. Зато предлажем да се тај члан 8 
измени и уместо 5 хектара стави 10 хектара у тачки 1, a у тачки 2 место 
20 хектара стави 30 хекта.рг.. Тако би члан 8 гласио   (чита): 

1) Од постојећих пооеда појединих богомоља, манастира н верских 
установа одузеће се само вишак прско 10 хектара њихове укупие повр- 
шине њива, башти, винограда, воћњака, утрина п шума. 

2) Верским установама (црквама, манастирима, црквеним власти.ма) 
већег значаја или веће историске вредности оставиће се од садашн.ег 
•њиховог поседа до 30 хектара обраливе зе.мље и до 30 хектара шуме. 

Члан 26 имао бн да гласи   (чита): 
1) Под удар експролрнјаиије без накнаде долазе и шумски поседн 

који су својина лииа или усганова и правних лииа под тач. б, в, и ђ у 
чл. 3 овог Закона. 

2) Бкспроприсаће се уз накнаду вишак шумског поседа зешво- 
ралничких газдинстава преко максн.мума, који he се оставити власни- 
пнма према земаљским закони-ма. 

3) Експротфисаћс се уз иакнаду пишак шумских поседа преко 
10 хектара којима земљоралн.а иије главно заииман.е. (1"ласовн: 
To je много!). 

4) Шга he се aiarparu као велнки посед под 1) одредиће се зе- 
ма.гским закоиом. 

To би отрилиасе био предлог, који смо ми предлагачи у начелу 
iipintnanun. 

Огварам дискусију, Има  реч   чруг Васо ЧубЈтлоич!!. 

Министар пол.опр1шреде др Uaco Чубриловић: Ja сам, као mro je 
друг Пијаде рекао, сагласан у основи да сс изврше пеке измеии. У по- 
гледу шу.ма раније нисмо могли означши тачно грапиие олредлба које 
смо предлагалн јер нисмо зналн какве су прилнке у Словенији. У питан.у 
су случајевн са забрапима и гамо vjia се шума може обрађиваш у малим 
пиланама. Ile знам како he земалуске владе решавагн пој«дине случа- 
јсве код иркава које имају велике шуме. Ипак налазим ла je предвиђс- 
имх 10 хектара за привапш лина много, јер се бојнм да lu' онда сви 
забранн бмти исечени. Иаволим случај да ми се једаи прнјател. из Бео- 
града, који je имао леп забрам, najKao, mio забраи mije исекао. IIociojn 
бојазан да забрани не буду иотуио тччеии ако поиећамо границу, 
ако noBehaMo максимум код приватиика. 
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Лајчо Јарамазовић: Ja бих хтео навестн то да у Србнји има забрана 
no јаругама и када би се та шума исекла, искрчила, та земља не бн била 
за орање. Мале шу.ме су везане за имања. Искуство показује да je тешко 
радити без мале помоћи од шуме. Ових 10 хектара оранице ће се л^ти 
ономе ко обрађује земљу, али he се шуме упропастити, јер се, на при- 
мер, у Србији то тиче имања која су уз забран. Ако je у питању велики 
шумски комплекс, то не игра велику улогу, али je овде од великога 
значаја. 

Методија Андонов-Ченто: Предлажем да се земља додељује према 
броју чланова породице, јер она служи за издржавање саме породиие. 

Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Налазим да би се 
могло оннма који се не баве земљорадњом дати 3—5 хектара. Бојим се 
Да се оинме не отворе велики капиџиии за изигравање закона. Према 
томе, треба добро разграничити велике поседе због те бојазни да ће 
шуме битн исечене. Овде je најделикатнија ствар што се тиче шума у 
Словенији, јер нигде сељак није толико везан за шуму као у Слове- 
иији и зато би требало да .се постави граница за сељака, да се да онима 
којима je шума ј^едини приход a који живе на селу, док онишш којн 
шуме дају да други секу и да од тога праве капитал, — шуме треба 
Да се одузму. 

Макс Крмељ: Ja сматрам да греба тачно одредити границу и утвр- 
лити колико коме треба да се ла шуме, j ep би иначе могла да се учини 
некима и неправда. 

Др Јоже Вилфан: Меии се чини, другови, да je било и извесиих 
економских разлога за то да се тражи повећање максимума. Како мн- 
нистар шума Словеније иије овде, налазим да je најбоље да се ово 
питање шума не решава заједпо са пигањем аграрне реформе, већ да 
се то peiim у нарочито.м закопу o шумама. 

Претседник: Факт je да су баш другови пз Словеннје тражили да 
то уђе у овај закон. 

Др Јоже Вилфан: Свакако би требало тражити да се олмах upe- 
ДЛОЖИ наирт закона o шумама како би се још у овом заседању могао 
ла penm. Како je Закон o шумама последица aipapne 1>ефорл1е важно 
je знати ima мисли савезии Мииистар шума 0 гоме. 

Др Макс Шнудсрл: Ari)apiia реформа обухната и питан.е шума. 
•Нбог lora би се сложио с тим да се зе.маљским владама остави да оне 
чдређују колико сс шта има коме лоделити, јер сс нацрт закона 0 шу- 
мама не може тамо брзо донети. 

Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Ово je питан.е 
'•ставл.ено за сала no страни, јер je то замашан проблем. Главма je сада 
Пвжр да се фимсирају ошовиа пачела o аграрној реформи: шта може 
имати приватни поселиик, a ппа hc бити сељаково a шта државно. Мн 
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имамо мешаних сељачких поседа са шумом. И.мамо и великих поседа. 
Код Слопенаца je главно да се заштити мали чоиек. Код тих људи се 
често не може знати да ли je сеља« или мањи предузетник, јер се они 
увек баме и неки.м другим послом осим земљорадње. 

Зато би то пита11>е требало прапилно да се реши. Што се тиче 
оних лругих a нарочито цркиених HMaiba, те шуме свакако треба да 
дођу под управу народне власти. Оиде je у питању посед ситног земљо- 
11адника у вези са пољолривредом, и то ми морамо решити. У овомс 
закону морамо утврдити ко ужива шуму и то мора важити за шуме 
онога који непскредно ради и живи од шуме. Цело ово питање има 
значаја и своди се са.мо на Словенију и Србију. У Србији су у питању 
забрани a у Словенији шумс. li ту треба наћи ко.мпромис. Нама нијКо 
не смета да решимо пигање великих шумских поседа били они у Слове- 
нији или у ма којој Haiuoj федералној јединини. Овим законом греба 
да оставимо земаљским владама да заштићују радника, сељака и малог 
предузетника који од шуме живе. Појављује се само питање шта he 
се   смаграги  великим   поседо.м  и   iy  треба  одредити  гранипе. 

Претседник: У члану 3 под a) речено je тачно шта je велики посед. 
Можемо овде у члану 3 под д) место „земљишног поседа", ставитн 
„обрадиве  земље",' a  под  a)   после   речи   „пољоприаредна"   додати 
,,и шумска". 

Министар ПОЉОПривреде др Васо Чубриловић: Ми смо ту ограни- 
чили земл.иипе у планинским крајевпма. To су иећмиом обласш које 
се с.маграју као сироматне. И кад бнс.мо овде додали да TO важи и за 
шуме дали бисмо могућности да o тим поседима решава свака феде- 
рална јединица. Оне he земал.с«им законима решити питање одвајап.а 
шуме од осталог имам.а. Међутим, питаи.е шта je то велики посед, ми 
морамо овде да реишмо. У предлогу се каже да he се експро-присаш 
преко 10 ха лииима којима земл.орадња није главно занимање. Мн с.мо 
стајали на становишту да лииа којима зел;л.орадња иије главио зани- 
мање не могу имати више од пет хектара, a вишак да се скспропрппи.-. 

Др Јоже Вилфан: Иалазим да je ово стручио лигап.с, ;1ли нсто тако 
иалазим да je било сигурно пскнх разлога тто се опакав максимум 
предлаже. 

Милош Цареви1>: Тежиппс иелокумног onoi uman.a си базира па 
икономској и соиијалној структурп живота л.уди на које треба ову 
одредбу прнмеиити. Међутим, треба зиати тачно мерило o томе ко се 
бави a ко се не бави земљоради.ом, кога hcMO сматрати земл.орадннком 
a кога мо. Узмите за пример малога занатлију или тргоиаа из унутра- 
шњости. Грсба се питати заипо таквим oiieMorvhmii да имају н иокм 
мали посед кад они na љима рале, често су им имања и угледиа. Ми 
п.пма одузимамо земл.у sa то што су јуче били занатлије или трговци. 
Ja сам за то да се овај максимум повиси на 10 хекгара. 
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Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Десет хектара се не 
може урачунати у обрадиву зе.мљу. Наш je предлог био од 3 до 5 
хектара. Овде се поставља питање само величине површине земљишта, 
али ту бисмо могли направити компромис да они који обрађују земљу 
могу добиги од 5—10 хектара, a да препустимо зсмаљским владама да 
оне io решавају, a не да свако може добити 5 хектара обрадиве земље 
и 5 хектара шуме. 

Павао Поцрнић: To значи проблем je у томе да ли се земљиште 
од 5 хектара, ако га човек не обрађује, може експроприсати као еко- 
номска целина баш зато што je премало. Ми решавамо o овим сгвзрнма 
a нисмо довољно вични. 

Министар пољопривреде др Васо Чубриловић: Ono се тиче лица 
којима није главно занимаље земљорадња и предлажем да се издвоји 
и каже одвојено за пољопривредна добра a одвојено за велике шум- 
ске поседе. 

Претседник: Изјавл.ујем да je за шуме мерило од 45 хектара. Ми- 
нмстар тражн да се изврши експропријација вгликих шумских поседа 
који и.мају површину преко  100 хектара. 

Др Јоже Вилфан: Ja сматрам да je комплекс од преко 45 хектара 
велики посед и предлажем да се у тим крајевима за сељака повећа 
максимум. 

Министар 1шл.011ривреде др Bace Чубриловић: Ja напротив мнслим 
ла he код великих по-седа, рецимо од 100 хектара, бити случајева да he 
се шу.ме исећи. Четрдесегпет хектара jecre граница за шуме. Ако неко 
има 45 хектара туме и још толико плодне земље може се јавити питање 
како he се у том случају стиар решити, јер шума вреди 10 пута више. 
Зато би требало iionetiam макснмум само за шу.ме. Опде се ради само 
o случајеви.ма за планкнске крајеве. За оне који не обрађују сами 
земљу, граиииа je мостаил.ена. 

Претседннк: Могли бисмо онда овде где се говори o планинским 
крајевима лолат да то важи за шумске поседе. Али, тамо je ствар 
доста замртсиа, мислим да би гребало изабрап! иеколико другова 
стручних лица и људи из шх крајева да o томс peiue. 

Методија Андонов-Ченто: Сматрам да није довољно да буду иза- 
брана лица само из Словеније већ из свих федералних јслиница. 

Претседмик: Код великих поседа поставлиена je гранииа ол 45 хек- 
lajja, a овлс се тражи  100 хектара. 

/lp Јоже Вилфан: Најбол.с je да се састави комисија која he то 
решити. 

Мнлош ЦаревиК: У тачки 2 члаиа (i каже се ла се олузима сраз- 
мерии део ораиипе a ne да се олузима земл.а, како се ro има сматрати. 
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Лћшистар   пољопривреде  др  Васо  Чубриловнћ:    Ми   не   одвајамо 
шуме од мешовитих поседа. Неко, рецимо, има 20 хектара 3eM."be и 8 
хектара шуме. У такном случају ми и.ма.мо да обезбеднмо да се не би 
шума нсекла. (М и л o ш Царевић: A шта остаје онда у ових 5 
хектара?). Остаје обрадииа земља. 

Претседник: Кад се каже 3—5 хектара обрадиве земље онда :е 
зна шта je то. 

Најбоље би било да се онда у чл. 3 под д) каже пишак „обралнне 
з<мље" место „земљишног поседа", a под a) после речи „пољопривреда" 
додати речи ,,и шумска." 

Члан 26 6н према томе, имао да гласи   (чита): 
1) Под удар експродријације без накнаде долазе и шумски посели. 

који су снојина лнца или устанона и правних nnua наведених гки 
тач. б, в и ђ у чл. 3 овог Закона. 

2) Експропрмсаће се уз накнаду вишак шумског поседа зем.го- 
радничких газдиистава преко максммума који ће се оставити власим- 
цима према земаљскнм законима. 

3) У шумским пределнма где нема землуе за обра^ивање, лниа 
која oio глаинол! занимању нису земљорадниии, могу залржати од шум- 
ског поседа 5—10 хеа<тара. 

4) Иоссбним савезним законом одредиће се како he се и коме 
додељивати и под којим he режимом бити земљишта под шу.чом, испа- 
шом, водо,м и слично. 

Примате ли онакву редакцију?  (Мримамо). 

Др Драгољуб Јовановић: Ja мислим да би максимум за шу.ме гре- 
бало ловећати да ne би Словенци пранили питање. 

Претседник: Сне ј« то iieh решеио. 

Др Драгољуб Јовановић: Предлажем да се у чл. 8 додају речи 
,,ако je шумски тереп". 

Претседник: Ja с.матрам да je најбоље, као што сам предложии, 
да се у чл. 3 под a) додају речи „и шумска" a лол д) лл се место 
„земљишног поседа" сгави „обрадине земл>е". 

Министар 1шл>(>11ривреле др Васо Чубриловић: Mu одузимамо 
земљу од оних којм je ne o6pal)yjy и који не живе само ОД СВОГа рала. 
Кад то начело спронелемо, ми морамо осигурати сељака који од тога 
живи na било да je то шу.мски  посед било пол.опЈпшрелна  noupinuiu. 

Др Јоже Вилфан: Мени je ствар.јасна, само je питање да ли je 45 
хектара шуме еквииалентно са 45 хектара остале земле. 

Претседник: Преко 45 хектара се одузима, јер ко има више од 45 
хектара то je пелп ;II посед. 

Др Јоже Вилфан: Онда je ci na p јасна. 
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Др Драгољуб Јовановић: Онла ja прел.шжем да се у чл. 3 каже 
„пољопривредна и шумска добра". 

Јефто Павић: У нашим крајевима има врло мало обрадиве земл.е. 
a има доста крша н шума и тако може често да се рачуна и то у великн 
посед, јер he иматн преко 45 хектара. 

Претседник: Он може имати и 200 хектара a да опет не буде ue- 
ликн пос^дник. Осигурани су сви .т>уди зеиЉорадници, јер се одређује 
максимум a за шуме се каже да ће се експропрнсати вишак преко мак- 
снмума који he се решити земал.ским закони.ма. Ja мнслнм да je тиме 
ствар разјашњена. 

Методија Андонов-Ченто: Ja лично мислии да треба створити мо- 
гућности да земљу раде и онп којима земљорадња нијс гланно зани' 
мање, н они треба да имају нешто зе.мље, јер ко нма 47 хектара сматра 
се као великопооедник и оида му се земља одузима. 

Претседник: Олређујем кратак одмор да бис.мо се договорили. 

(После одмора) 
Претседник: Настављамо рад. 
После узајамног договарања и измене мишљења, споразумели смо 

се да се у предлогу заксна којн je Одбор већ претресао, у виду аманд- 
мана, предложе следеће из.мене и допуне. (Чита): 

Члану 3, прва алинеја, под a) после речи „пољопривредна" додатн 
„и шумска"; под е) месго речи „земл.ишног поседа" ставити „обра- 
ливе зел1ље". 

Члан 8 уместо раније прнхваћеног текста да гласн: 
1) Од постојећих поседа пој^линих богомо,т>а, манастира и верскпх 

установа одузеће се само вишлк преко 10 хсктара њнхоне укупие повр- 
ШИНе њива, башги, винограда, иоћнуака, утрина п шу.ма. 

2) Верским установама (црквама, манастирима, црквеним властима) 
већег значаја или nehc историске вредности оставиће се од садашњег 
ЊИХОВОГ поседа до 30 хектара обрадиве земл.с и ло 30 хекгара шуме. 

Члап 26 no новој формулацији треба ла гласп: 
1) Под удар експропријаимјс (k'< иакиаде импн' и шумски поседи. 

који су својина лнпа или устапоиа и правних лииа иаиедених под 
тач. б, в и I), у чл. 3 овог Закопа. 

2) Експроприсаће сс уз накналу иишак тумсхог поседа земљо- 
радничких газдинстава преко максимума који he се оставнти власни- 
пима према земал.ским закомима. 

3) У шумским пределнма, гле иема .имл.е ;<а обрађивање, лииа 
која no гланном занимам.у im;v земл.орадиици, могу залржати ол шум- 
ских поседа 5 до 10 хектара. 

4) Посебиим оквирним <авезним законом одредиће ct како he се 
н коме долел.иваш и под којим he режнмо.м бити земл.иипа пол шумом. 
испатом, цодом п слнчно. 
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Има ли примедаба на ову нону формулацију предложених нзмена 
н допуна? (Нема). Прима ли се?( Прима). Има ,IH ко прогив? 
(Нема). 

Kao што смо закључили, ове измене и допуне ja hy, као известилац 
o Предлогу закона o аграрној реформи и колоиизаиији, предложити у 
ииду амандмана у шецијалној дебати у лленуму.   (Прима се). 

I [релазимо на другу тачку днсвног реда, на претрес Предлога за- 
кона o крииичнн.м дели.ма протии држаг.е. 

Пре no mro Минмсгар унуграшњих послова друг Зечевић да 
усмено објашп.сње, дозволите ми да каже.м неколико речи o истори- 
јату омог законског предлога. Onaj je закон пројектонан upe више 
месеци n био je једанпут сгап.вен на днеини ред Законодапног одбора, 
јула миссиа, али je поиучен да ra Влада поиопо .просгудира. Ja бих 
молио сне чланове Законодавног одбора да на onaj пројекат не гледају 
као на неки нзолоиани закон, јер он није однојен од других закона и 
мера које с.мо донелп или које прилремамо. Ja сам већ рекао кал се 
раднло o Пројекту закона o дамању амнестије и по.мнлонан.а, који je 
уснојен од Претседништва АИНОЈ-а, да je то један закон у низу закона 
којп сии заједно имају тежњу да наше правосуђе пребаие из ратног у 
мирнодопско стањ«, тј. да се створе редоине, нор.малие прилике у нашем 
праиосуђу, да оно што je par учинио отклонимо и да праиосуђу дамо 
један нормалаи нид. Ha седнпиама Преиеднииппа ABlIOJ-a мм смо 
лонели и Закон o »рсга.ма казни, потом Закон o конфискапији и извр- 
uieihv конфискаиије, и сал, у ннзу тих закона, треба да донесемо и 
овај закон којим се наше правосуђе постепено уређује. Ja сам раннје 
гонорио да hSMO лонети и Закон o уређењу војних судова и да he се 
mM законом много шго iuia преиети са војних на иивилне судове, зати.м 
ла ћемо доисми и Закои o уређењу судова. Према томе, кад се јелан 
захои проиен.ује у читавом јелном систему и кад погледамо na међу- 
собну везу свих тих закома, кад io посматрамо као једну целину, онда 
тек можемо правилно да оценимо посебно свакм од тих закона. Међу 
све те закоие спада и овај предлог закона o коме раслрављамо. У сиоме 
пжору ол 3 јула о. г. споменуо сам ла Кемо лонет Закон o амиесшјп 
H отала je no п.ему лл\л широка амнесшја и момнловаи.е. Ja иемам по- 
латака, али из извеипаја „Танјуга" види се да je заила raj захон обу- 
хватио велики број људи, који иле на 40.000, јер се гу није радило 
само o љулима који су ухаптепи него и o оиима који су ухиаћеин у 
борби, који су заробл.еми тако да je стварно пуипено на слободу пеко- 
лико десегина хиљада л.ули. To je обећање, дакле, одржано. To je joui 
један доказ колико je важна ствар да стање у земл.и буде im o брже 
сређено. 

Неки желе да прикажу овај закоиски предлог као onaj фамознп 
иредратни Закоп o заштити државе. Ja мислпм да нема ништа погр«- 
шнпје ол tora пего кал сс наседа такпим подвалама. Овај предлог за- 
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кона не.ма нихакне везе са Законом o заштити држане. To je био један 
специјални закон којим je искључена једна читава класа из грађанских 
права. Он je био уперен не само цротиву пролетаријата него и противу 
читане наиије. Робијаши нису били само комунисти и други напредни 
елемеши, него су били и Македонци и Шнптари и Хрвати, који су се 
борили за националиа права који су били националии борци a све под 
окриљем тога Закона o заштитн државе. Са таквим једним законом овај 
наш пројекат не.ма уопште никакве везе. Овај закон треба да се сматра 
као привремена замена једне главе општег кривичног законика, који 
ми још нис.мо донели. To ћемо касније учинити, јер израда једног новог 
кривичног законика захтева дуже време. Ви знате да снаки крииични 
закон има да чува у првом реду иитересе државе. .Можемо ли ли оста- 
вити то да ово питање решимо кривич)шм закоником? Чак ако бисмо 
се м надали да бисмо могли свршити кривични закоиик за 6 месеци, 
Ми lo не можемо учишпи, ми не може.мо одлагати доношење прописа 
o заштити тако важних интереса. A ево због чега. 

Кад смо донели Закон o врстама казии, престало je да постоји 
Mnoro од онога што je раније важило. Кад смо донели Закон o уређењу 
војних судова, војни судопи су много својих дo^aдaшlbиx надлежносги 
пренели на иивилне судове. Кад доносимо Закон o судовима ми прено- 
симо на н>их разне друге дужности тако да морају расправљати и оне 
ствари које нису досада радили. Међутим, ми ћемо и.мати, ми ћемо о:е- 
тити у нашем законолавству једиу велику иразнину ако не донесемо 
one прописе, јер ћемо имати и народне и војне судове, a нећемо ммати 
прописе. Ma колико био прелазан један режим пли јелно стам.е, оно 
постоји, оно je у даио.м времену стварност и као такво има право да 
се заппићује од оних који насилно, терором итд. xohe io стање да 
руше. Иначе би, кажсм, остала једна рупа, празнинл и iiaimi војни и 
грађански сулоии не би имали законскс прописе na основу којих he се 
ратии злочинци, издајице и други који су криви, казнити. Ми такву 
празнииу ne можемо лопустити. Чуо са.м у приватном разговору да се 
каже иека л.уди седс »еколико месеии у затвору док се не донесе 
заком. Лли miju могућно да неко седи у затвору и да чека no неколико 
месеии док му ие буле cyl;eiio. Према io.\ie, ми LMO морали да нодне- 
семо Скупнлини овај предлог закона иа osaKoibeii.e. 

AKO овај закон схватимо искључиво као једну главу кривичног 
злконика, ми ћемо онда предложити ла се испред првога члана метне 
нов члан који би био прии члан и који 6и ошрилике гласио: да he до 
лоношеи.а кривичног законика лемакракка фелераптна држава обе- 
збелит npaiio нарола и ia he се догле кажп.ават no опом закону. Тако 
се може обележигн место н карактер овога закона. Са.ме одрелбе и.егове 
показују јасно ла on не.ма карактер изванредног захона a нема те 
држаие која себе не брани од кривичних дела која су овде обухваћена. 
Могу ла пас ynei)ii\i да je ouaj закои миого блажи од старог закона и 
нико »ehe моћи pehu да он садржи теже олредбе. Сасвим je природно 
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да он хоће да брани данашњу државу од покушаја насилног обарања 
постојећег поретка, да ли треба да кажњанамо покушај издајства отаџ- 
бине и угрожанап.е иојне снаге итд. Он исто тако мора да кажњава 
ратне злочинце !i све оне који су ради.ш као покретачи, помагачи на 
нзвршанању масоиних убистава, хапшења, мучења нтд. Он хоће да 
казни све оне војне и цивилне формаиије које су састављене у циљу 
помагања непрнјатеља итд., хоће да казни све оружане побуне и разна 
фашистичка удружења која су потстрекавана од стране страних држава 
на рат против нове Југославије, xohe да казнн тероризам, насиља и 
шпијунажу. To je све природно, држава мора у и.ме закона да брани 
н себе и њен поредак. Било je такође приговора од стране стручннх 
људи, правника, да није добра систематизација и гледали су да из 
овога члана 2 издвоје неке стварн и ставе под § 1 као велеиздају a 
да остало оставе као издају. Међутим, нз тих елабората зидн се да je 
то једио чисто теоретоко-формалистичко гледнште и зато су и Министар 
унугратњих дела и Влада остали при опаквом пројекту. Иеке мале 
измене и допуне, предложеие од правних стручњака, прихваћене су joui 
у току дискусије. Ja их нмам све забелсжене. Минштар унутраи111>их 
послова he их свакако прнмити кад будемо распрап.т>али o појединим 
члановима. 

После ових објашљења, мисли.м да .могу казати да je примедба 
Милана Грола и начин како je овај закон приказан у страној шта.мпи. 
тојест, да je улерен ле само против криваца него и против политичкнх 
противника, да je таква примелба без сваке осмове и олравдања. Нај- 
пеобјективније je и најпристрасније казати да овај закон има такву 
тенденцију да xohe да удара пропжу полмтнчких противннка оних rpvna 
које ra доносе. Ja вас питам да лк ћемо називаш обичмим полигичким 
противником онога који xohe насилно да обори Владу нтд., онога ко не 
жели то да постшие путсм парламента, нсго, као што рекох, путе.м 
насиља и терора. Да ли hexio сматрати издајииком човека који вршн 
шпијупажу и краде докумеита н нрши разнс друге злочине или je то 
само политички нрогивник. Je лм полнгнчкм протвпик onaj који opra- 
низује разне војнс формације, које служе непријатељу и окупатору п 
ирбује у Југославији чланове за таквс оргаиизаиије? Xohc ли оиаквнм 
мропнсима бити погођсми политичкп протнвпици? liehe. Мени ое чини 
да 6н се могло |x;hn: ко je у начелу протнв опога закона, raj гражи 
право за себе ла може вршити све оио тто сс овле каже да je противно 
иитересима народа и државе. Само ако неко тргжи ла сс заштите ратни 
злочинци и они којн служе окупагору, који жппрекавају стране 
државе на рат пропшу споје државе итл., са.мо iaj може каоаш ла )<■ 
у начелу прогив оваквог закоиа.  (Тало je!        Лплауз). 

Ja мислим да je ово довољно за увод у начелну дискусију. jlajesi 
реч Митктру унутраит.их послов? другу Влади ЗечемиНу. 
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Министар унутрашњих послова Влада Зечевић: Другови и господо 
нзјхјдни посланици, ja желш! да ово.м прилико.м дам само извесно кратко 
објашњење, јер споме образложењу које са.м уз законски предлог до- 
ставио Народној скупштини, немам ништа начелно да додам. (Видети 
Tpche заседање АВНОЈ-а и Привремене народне скупапине, стенограф- 
ске белешк«, стр. 640, издање Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 
1947 год.). 

Уосталом, ja не бих имао нешто особито да додал ни o onoj увод- 
ној речн друга Моше Пнјаде, осим то да су измене и допуне, које je 
у овај предлог унела законодапна комисија Претседништва Министар- 
ског савета, резултат накиадног разматрања поједнних олредаба пре- 
дложеног закона na основу примедаба које су упућене са разних страна. 
Сне корисне и оправдане примедбе, које су дошле и из кругова Народне 
скупштине и из редова стручн>ака, ми смо после дискусије усвојили и 
предлажем да их прихвати и Законодавни одбар. Њих ће у дискусијл 
у поједннастима изнетм Претседннк Законодавног одбора друг Moma 
Пијаде. 

Ha крају, ja изјаиљујем да остајем при Предлогу закана o кри- 
ннчним делима против држане којн сам у име Владе поднео Народној 
скунштиии. Остајем прн том пројекту. јер аштрам да je лотребно, чак 
и нужно, да се овај закон донесе и да се тако попуни празнина која 
постоји у нашем, још неизграђено.м, ноио.м закоподавству у погледу 
кажњавања крифичншс дела упереиих против виталних интереса народа 
и п.егове, тешком борбом и крвљу створене народне, демократске феде- 
ративне државе. 

Још једном молим Законодавни одбор да усвоји предложени закон 
са овим накналним измсиама и лопунама. 

Претседник: Jani јелна напомепа. Преллог закопа који je отшта.милм, 
наравко и подељен, израђем je у KOMHTCIV мимистара. Ko жели реч у 
начелној дебати? 

Др Јоже Вилфан: Значај овога закона јасно je обележеи. Усгвари, 
on je допуна главе IX старог југословенског крииичног законика. 
Остаје нам, no мом схватан.у, ла расправимо само једно iunaii.e: зашто 
je потребно да хпгио доносимо onaj закон и да обрађујемо материју 
која припада кртшчном законику. Какво je стање данас? 

По одлуци АВИОЈ-а сви npoiincii који су прогивим народним теко- 
мимама  и  закони.ма  које ju  ЛИИОЈ   лонео укпнути  су.  Из осталог 
законодавства старе Југославије важило je лосала и сала мажи само 
ono што су у коикремшм случпјепима примењивали паролни одбори M 
Кародии судови, то јест, uno je наролна B.-.aci примеп.ивала иорме које 
Нису у сулротности са тековииама Пародноослободилачке борбе наших 
иарода. Ми принцилијелно стојимо на становишту да спми no себи за- 
Komi сгаре Југослаипје ne важе. Стварно je ro да су opranu пародпе 
власти ломекле, у нзвесним копкрешим случајевима, примењивали старе 
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правне пропнсе и решаиали no њима нека питања живота и праксе. To 
je свакако био повод неједнообразностн поступања и решаиан.а, али 
ми смо нпак у врховним судовн.ма вршили довољну коректуру тахвих 
сгвари. Ta je коректруа бнла довсљна за прелазно доба, управо JOK je 
рат трајао. Међутим, ми сада стварно настојимо да што брже попунммо 
и изградимо наше ново законодавство. Ово овде јесте материја кривич- 
нога лрава и због неједнообразности, коју сам поменуо, хитно je да 
донесемо закон који неђе бити изузетан закон него почетак изгралње 
општег кривичног законика нове Југославије. Друг претседник Пнјаде 
рекао je да je тај нови закон блажи но што су били стари закони у 
Југославији. 

Што се тиче самога садржаја треба видети у чему cv те разлике 
између овога лредлога и старог југословенског закона. Ja видим две 
разлике. Прво, овај предлог закона je тековина наше Народноослобо- 
дилачке борбе. Мислим да не треба потрошити ни једну реч за одбрану 
предвиђених норми којима се кажњава иасилно рушење ових народнмх 
гекопина итд. Друга стиар je у томе, a ja мислим да се ту највпше осе- 
ћају погођепи они који воде политику, што овај закоиски предлог има 
одредбе које се односс на ратне злочинце. Он у то.м погледу иде у 
корак са међународним разноје.м схватан.а кривичног законодав^тва. 
Многа законоданства нису досада познавала инстигуцију ратног зло- 
чннца. После конференинје у Моокви, то гледиште, шјест, инстигуипју 
ратног злочннца, прихиатио je ueo демократски свет. Ми с.мо ту саире- 
меиу правну ипституиију унели у наше законодавство. Тако je оип.м 
предлогом закопа стварно ударен темељ будућег нашег oniuier кривлч- 
ног законика 'који ће се изградити на приншшима савре.мемог и напред- 
ног кривичног права. 3aio je потребно да се овај закон што пре донесе, 

Претседник: Има реч друг др Шнудерл. 

Др Макс Шнудерл: Ja мислим да je овај закоп и хпкш и и\ж:1и. 
Ми смо у Слоненијн израдили један пројекат оваквог захона којм би 
иажио само за Словенију, али, како се стало на становиште да се тахав 
закон не може донети само за једну земљу, ми тај закон нисмо ни 
донели. И то je било правилио. 

У нашој nouoj држаии греба И мира да сс зиа шта се кажи.аиа и 
како се кажњава. Ми емо радили на терену и видели смо да се прнме- 
њују разне казне у МНОГИМ сличним случајспима. Јасио je да сс све 
io морало исирпио навести н зато мисли.м да иема добронамернога човека 
који би могао казати да су овде уне:ене такве формулације пролиса 
да би се овај закон могао сматрати сличпим сгаром зг.хому и злогласном 
Закону o заштити државе. Дефиниције које су дате у члану 5 добре су. 
С.матрам да je закон заиста потребан. Једини пригоиор оиом закону 
може се учимити на гехничку обраду, јер и.ма доста противуречж>;ти, 
али добром вол>ом one се могу отклонити. 
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Претседник: Има реч друг Царевић. 

Милош Царевић: Прпдружујем се потпуно ово.ме mro je друг Mmga 
казао у погледу овога закона и сматрам да o томе да ли je он хитан 
или не, не може бити речн. Мн смо TOKOM борбе, ослањајући се на за- 
коне АВНОЈ-а, који je пропнсао да сви стари закони који су протинни 
тековинама Народноослободилачке борбе не важе, упућивали и данас 
улућујемо, и нашу народну власт и народне судове, да устварн самн 
нађу шта je правац тековина Народноослободилачке борбе и да суле 
и пресуђују no правди и правичности без писаних закона. To je било 
тешко. Дешавале су се неједнакости и у погЈ>еду тумачења шта су то 
теконине Народноослободилачке борбе, и нарочито у томе колико су 
оне угрожене. Међутим, више се тим путем не жели и неће да иде. Ja 
мислим да je осноини циљ овсга закона да се заштити све оно urro се 
сматра тековинама Народноослободилачке борбе, жели се да оне буду 
заштићене од насиља, терора итд. 

Ми морамо у наше.м новом праипом порегку занести писане законе 
и морамо се што пре ослободити онога што смо досада стављали као 
главни задатак нашим народним властима и судонима: да суде no правдн 
и правичности. Писани закони, као што je изнето, олакшавају посао у 
погледу инкрииинације дела као и у погледу правилног одмеравања 
неличиие п нрсте казни. Све се то опредељује овим законом. 

Свака држава, ма какав њеи поредак био, има права да заштитн 
своје тековнне и свој iipanmi порсдак. Демократије, које су биле у 
борби против фаижзма, то се мора већ једном увидети, морају уврстити 
у злочине све оно што нде противу њиховог поретка и што их угро- 
жава. И мн морамо без икакве милости и болећивости да иступимо 
против сваког онога ко жели да угрозн и уништи тековипе наших на- 
рода. Морамо да их спречавамо у томе и да их за то казнимо. 

Ja поздрављам две ствари у предлогу закона: прво, што он опре- 
лељује тачно шта се све сматра протинно тековииама Мародноослобо- 
дилачке борбе и као тахво кажњава, и, друго, што он није онако свиреп 
u тежак, као mro ra хоће неки да прегставе. У њему су максимираие 
грамице појединих врсти казни које су много блаже него што су биле 
казне у биишој Југославији. 

У начелу hy гласати за овај законски пројечат, јер сматрам да je 
шпребан. 

Претседник:  Има  реч  nam могпрегселник друг Симић. 

Владимир ( iiMiili: Иалазим да je образложење које нам je дао друг 
Претседник умесно. Ja лнчно признајем да сам овај закон ценио упоре- 
^ујући ra ca старим Законом o заштити државе из 1921 и 1929 ro.mnt. 

Ирло би reiuKo било човеку ла за овакав закон гласа у начелу кад 
не би имао дубл.е познавање разлога и свега онога што се раније леша- 
вало. Карактеристично je када се ради o паром захону ла његов гекст 
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од 1921 године разликује се ол текста из 1929 године у свега седам 
речи, које су биле блаже. Онда су н?ши де.мократи били тужни и гра- 
лнлн нешто што нису моглн да ххпате кад je комисија требало 1929 
године да саобрази закон новом стању после удара од 6 јануара. Ту се 
онда показала друга чињеница. Они су исвкли грану на којој су седели 
и пали су у исту ситуаиију. Тада je био само један политнчки противник 
a ro je крајња реакција. Из тога времена видећемо да je историја била 
плодна и да се 1Своди све на ono што je претстављало главу IX сгарог 
југословенског кривичног закона у ком су даване правне санкције онол;е 
mio je претстављало напад на државу као аелину и на политички и 
лруштвени поредак који je устаноЈ^љен у тој држави. 

Са великим олакшањем и задовол>сгвом ja констатује-.м и подвлачим 
речи друга Пијаде, који je рекао да je то један део кривичног зако- 
ннка који he се донети a што ће сс видети из члана 1. To значи да je 
то онај део који je уистину у оваквом времену најпотребнији. Ми ne 
кажемо да би било зло кад бисмо донели и цео кривични законик. Но, 
то je технички немогућно. Заго шго се оваква материја не може на 
брзину да доведе до извеснога .систематског реда, да не буде онога 
што je Вилфан нзложио. Само у једном изравнатом, устаљеном нивоу 
националног и државног живота може човек ла се ооећа као сигуран 
грађанин и ту he\to ми моћи изнаћи ono што je право и правично илн 
бар сличио томе. Закон o амнестији и ломиловаљу унео je много ста- 
пилности у ниво живота и ja са.м уверен да he закок који се предлаже 
постићи оно што му je ииљ, a то je да се инкри.мипаиије уједначе и да 
свако no заслуженој мери буде кажњен. Саме мере у овоме закону го- 
uope да су иопод оних у закону са којнм се покушава правити упоре- 
ђење; оне су далеко блаже. Угрожаван.е државе, терор и насиље, сила, 
крипично-правна воља која je заснована на сили и терору мора да буду 
кажњена. Такву силу нико у јелиом друштву и држави не може трпети. 
II нема ниједне државе у којој се редовним законима, a ово je редован 
захон, не кажњавају такве радње. Стога разлога са задовољством утвр- 
ђујем и констатујем да je овај закон уствари само једна глава крннич- 
ног законика који he се донети и зато нема разлога упоређниатн га са 
законом који je оставно на све нас тако рђаве успомене и на коме се 
заснива цела катастрофа бивше Југославије.  (Гласови:   Тако je!). 

Претседник: Има реч Драгић Јоксимовић. 
Др Драгић Јоксимовић: liaiuii су разлози крагки. Кад се иа.ма каже 

ла je то само једна важна глава криинчиог зак-оника ми се онла питамо 
зашто се не из.мени ra глава napor кривичиог закошжа него се доносп 
један нов закон. Ham кривичим закопик важн ка« једап од најпапрелии- 
јих законнка у Бвропи. Mu онда ne можемо да видимо разлог затто да 
се ne промени посебна глава крнвичног закопика која o томе говори 
него да се доносп нои, посебап закоп. Господии Преиедпик Пијаде каже 
ла би требало nemio луже времепа док би се одрелбе крнвичног зако- 
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ника промениле. Ja бих на то могао да одговорим да се примам да сутра 
у 9 сати поднесем овде пројекат оне главе кривичног законика која o 
томе говори. Ради се само o избаиивању неколико речи тамо где се 
помиње амнестија и краљ. Ми не видимо разлога да се доноси нов закон 
и онај исти одбор који je благословио овај закон може да изврши ове 
измене у самом старо.м кривичном законику. 

Друга једна .ствар. Ми смо за све старо што je било добро и за све 
ново што je добро. To смо и делом доказали од 6 јануара 1929 na до 
1939 године и доцније кад je избио Други светски рат. 

Други разлог што о.мо у начелу против овога закона јесте и у томе 
што имамо наше схватаље o 'раду Привремене народне скушштине. По 
нашем схватању она нема никакав други задатак iHero да донесе зако- 
нодавство у вези са споразумом Тито—Шубашић и Кримском 'Конфе- 
ренцијом ma да иде кући, да се бира нова Уставотворна скулштина, која 
ћ« донети Устав и све друге законе који су лрописани. To je наше 
схватање и ви не можете то да нам оопорите. Најгора je гатвар ооде у 
томе што се овај закон доноси кад су избори на прагу. Можете ви 
најидеалније да мислите, али ви можете и друкчије да 'мислите него ми, 
и ми бисмо могли да се сложимо у погледу одбране земље, али ћ€ цео 
свет остати под импресијом да се овај закан доноси уочи избора. Свет 
не може томе да се отме и схватиће то као претњу и пресију. 

Хоћу сада да одговорим на једну примедбу гооподина Претседника 
Пијаде. 

Ои сигурно није ништа намерно мислио да су они који су у начелу 
против овога закона мишљења да je стање такво да се овај закон треба 
да донесе. Ja сматрам да није .тако и да гооподин Пијаде није могао 
то да каже. Кад ми износимо разлоге због чега гласамо у начелу лротив 
онда нам се такве ипсинуацијс ne могу лравити. 

Доцније ћу дати декларацију у име групе. 

Претседник: Има реч др Кризман. 
Др Хинко Кризман: Ми смо сви за демократнју, али ме блиједу и 

вербалну, него иггинску и борбсну. За нас дсмократија није као она 
принцеза која се утопила «ад je пала у воду, јер ник-о није смио да je 
прихвати, јср профаие руке нису смјеле да je прихвате. Ми ћемо нашу 
демократнју брашпи свим средстнима, na ма то било и строгим зако- 
нима. (Лплауз). 

Ja примам овај закон у начелу. И то га примам ђутуре. 1ђегова je 
хитпост шотребна због смирсња и уређења наше земље. Потребио je да 
се поступци ових органа ставе na законоку базу, да буду једиолики за 
ствари којс су и нужис, и шметпе, и корнсне, јер ice и те како угрожаиа 
мир и сре|)иван.е земл>е. A iino ми доносимо у изборно вријеме овај 
закон, то je uiTo хоћемо да изједиачимо и уредимо све поступке којима 
ћеио да бранимо земљу и демократију, али без икаквог 'ежпеса, већ на 
тсмел.у закона. 
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Претседник: Има реч друг Бален. 

Шиме Бален: Народни посланици су изнијели своја становишта o 
хитности овога закона и не бих o то.ме говорио, j ep се ic тиме слажем. 
Хоћу да кажем неколико ријечи o упоређењу између овог приједлога 
и старог јутословенског закона. Не може бити никаквог поређеља са 
старим Законом o заштичи државе, јер je он био донесен за одбрану 
мале клике, у лрвом реду краљеве, и био уперен не само против проле- 
таријата него, ако хоћете, против читаве државе. Насупрот томе, onaj 
закон хоће да одбрани народне тековине од оне клнке која никад није 
бранила Југославију. Овај ј« закан благ, и то врло благ. On није 
уперен против политичких противника, a то се види и у раду наших 
сједница и у раду Привремеие скупштине и на терену, да они имају мо- 
гућности да H:CTyine противу већине. Закои je уперен противу иепри- 
јатеља, a то свжако треба 'разликовати. Ако je неко противу народ- 
нога непријатеља, противу разних типова и зликоваца, који су клали н 
палили no нашој домовини, и ако због тога тражи да закон не буде 
строг, онда се ме може довести у везу такво мишљењг са народним 
схватањима пуних правичности. Ja сам добио утисак из речи друга 
Јоксимовића да говори као адво.кат, ех offo, без правих, објективних 
разлога. Он нам нуди чак и нешто неозбиљно: on тврди и то у присуству 
друга Mouie и у присуству др Драгољуба Јоваповића, који су осегили 
оштрицу старога закона — a ловрх тога да су се демократи борили 
против онога закона нише него ико други, — да ће тако брзо израдити 
пројекат измјена у старом закону измијеииниж само неке ријечи које 
говоре o краљу и династијн. Ja сматрам да je то врло неозбил.но. Ми 
знамо шта je све било под старим законом. Ту ниј^е био у питању салго 
крал. и династија, него je читав дух тадашње владавине био шршии 
народа. 

Ja поздрављам овај закон a ако бих учинио какву примједбу, рекао 
бих да je он адожда исувише благ лрема страшним злочинима који су 
наши непријатељи учинили према оној зеиљи, које су оии можда 
спре.мни и сада да чине, ако посумњају у нату моћ и у нашу одлучносг. 

Претседник: Има реч друг Јсгза Милиоојевнћ. 

Јоза Миливојевић: Хитност овога закона je без сваке двојбе. Исто 
je тако изван двојбе и то да je он издвојен из казненог законика. Ирм- 
гопор који je стављен на примједбу заипо да се ne измијени ona глава 
старог кривичног закопика која o TOAie гоиори, свсвим je умјестан. Али, 
ту трсба имати на уму и ток наше Народноослободилачке борбе. Parim 
злочинци, непријатељи нашега народа и слуге окупатора треба свакако 
да буду каж11>ени. Ми, међутм, досада нисмо имали нормиране фор- 
малне законске одредбе no којима се они треба да прогап.ају. Овај 
закон има да заштити нову државу која ј"е крвљу створем и прилике 
под којима сс она развијала и разнија. 
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Важна особииа закона je да je он демократски. У чему je та де- 
мократичност? Народна борба je била уперена од 1941 године насшамо 
противу свих оних, и група и појединаца, који су били и радили против 
интереса народа и народних маса. За чим иде овај закон? Он иде за 
тим да се заштите тековине народних маса против насилних аката поје- 
динаца 1Који су се до јуче борили оружјем против 'народа и који би 
хтјели и сада, у мирном стању, да се боре чисто анархистичким мето- 
дама. Овдје се изражава борба противу анархистичких метода a то je 
демократско становиште да закон упери своју оштрицу против 'ових 
оних који насилним актима хоће да створе ново зло и да омогуће гра- 
ђански рат. Кад то не би било, закон не би био демократски. Зато при- 
хваћам цио овај законоки приједлог. 

Претседник: Има |Ј>еч друг Крстајић. 

Перо Крстајић: Другови ;н1а(род1ни послаииц.и, наша држава, као и 
свака друга, има основно ггриродно право да казненим мјерама заипити 
свбе 'од оваиот нашјда. 

Баш овај закон који се да1на1С калази пред нама јесте зако« који 
предвиђа у каквим се облишима могу јавити напади на ■нашу земљу, 
предвиђа казиене одредбе којима се брани наша земља од нападача. 

НеЈКи од народиих послшика покушали су да овај закон ушореде 
■са Законам o заштиш држа^е из старе Југославије. Ja не могу да разу- 
мијем такве људе и оитам се да ли су то злонамјерни људи нли су то 
људи неовјесни живог развитка сгвари. Кад cie-зна да ј« Закон o заштити 
држа^е у craipoj Југославији доиијела против народа груоа власто- 
држаца, искључујући .из легалиог политичкаг живота Ко'мун1И1Стичку 
партију Југосла^ије као и забрањујући политичку дјелатност и кажња- 
вајући cue нашреднс снаге у нашој земљи, онда je јаоно да су ти власто- 
дршци лслкушали одвојити дух од тијела, a то значи иарод од државе. 

Данас наш народ доноси овај saiKon против свих оних који би 
се могли јавити у ма каквом облмсу са нападима на нашу земљу, тј. 
на њен yiiyTpaum.№ поредак, нашу највећу тековину у минулом рату. 

Вла^толршци старе Југославије употребљавали су разне махнна- 
ције и обмашивали народ, ma чак и кад су правили споразуме у име 
Срба, Хрвата и Словвиаиа њихов Закон o заштитн државе je долазно 
највише до примјене. 

Дани што их je Југославија прежчшвавала посљедње деиеније у 
сјсици фашизма, под смиптром принца намјесника, били су даии њеие 
иајвеће opaiMOTe. И баш тада сиси.нута je лосљедња завјеса са личног 
режшш и бирократског терора и открило се да je Југославија била под 
марочитим полициским терором. 

Другоии, миоги од посланика приговарвју да je о«ај законски 
предлог сувгаие бла^ за оне које треба казиити. Тачди je да je закон 
благ, али ite за све кривце. On дијели кривична дјела na злочине и^ npc- 
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ступе и лредвиђа олакшавајуће и иооштравајуће околности. To je оно 
што je у њему .нарочито добро. 

Предлог, лрема члаиу 16, има ретроактивно дејство, a то значи 
да ће се no њему судити и за дјела раније почињена, боље речено 
и за она која су изаршена за вријеме минулог рата. To je баш оно што 
налази ■своју умјереност у п.редлогу. 

Ma да je рат у прошлости био обиљежје силе м кулминација на- 
сиља, ипак он није, оо тежини својих страхота, no огромноста својих 
учесника, достигао такве језовите размјере као кроз ове четири године 

■неограиичене владавине огња и мача. Њега .су нарочито осјетили 'нашм 
народи, којима je било иамијењено уништење. 

Нажалост, у нашој звмл^и 'нашли су се такви издајигиии који су у 
извођењу тих злочииа помагали окупатора. Ту се у првом 1реду' под- 
разумијевају они који нијесу били на TO пргачуђепи, Kloj'H су no једиа 
дочекали, који су кроз та^ву издају пронашли сами себ«. Ова нева- 
љалства почотњела од стршк 0'них што се лравдају да су их извршили 
силом прилика, пошто je наша земља била под окупатором, и што je 
непријатељ над њима неопраничено владао и заповиједао, могу да буду 
и треба да 'буду оправдање за слабост али/ не могу и ine смију бити 
извињење за издајство. Између ова два појма je .велика разлика, ла 
према TOiMe и тежина казне: за слабо^ст губитак политичких <у\ грађанскнх 
права, за издају смрт. 

Исто онако као што су OHIH na фронту свакота даиа, свакога сата 
и минута очекивали да погииу брашећи отаубииу и борећи се за њето 
ослобођење и уједињење наших народа, исто тако имали су дужмоспи 
пре.ма отаџбини сви они који су  живјели  на окупираној територији. 

Исто онако као што су цриогорскс врлети, Сутјеока, Козара, Зелен- 
гора, Велебит итд. засијале гробовима зпатих и незианих јунака, исто 
тако « оки ina покореном дијелу nauie земље били су дужни умира.ти 
за велику идеју Koja je побиједила и у чијем he успјеху срећио и сло- 
бодно живјети maina 11окол>ен>а. 

Окупација може да буду олактавајућа околпост за слабост, али 
tre може и ие сммје бпти! за издају. Главии злочини ne смију остапи мс- 
каж11.ени и нежигосани. 

Наше друттво, морал паипег парода, жргве пале за велико 'дјело 
за ослобо|)е1ће и уједип.ење траже за врлине похвалу, за хс.ројска 
дјела одликовања и народно призпање a за пороке и злочипе нај- 
строжу казпу. 

Овај закопски предлог najucha je гаралиија за то и ja гласам 
sa њега. 

Претседник: Има реч друг Чспто. 
Методија Андонов-Ченто: Другови, 1кад je реч o Закону o заштиги 

државе из старе Југослаиијс могу казати да ми Македопци пајбол.с 
знамо зашто смо били стављени ван закона. Ниједап Македопац није 
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омео да каже да уе Македонац. Читава наша нација била je стављеш 
ван закона. Taj je закон дошао онда кад се Југославија стварала од на- 
рода који су живели на Балкану, са искључењем једног словенског на- 
рода, бугарског народа. Закон je тај створен онда кад није било ни- 
каквих издајстава, злочина итд. Овај закон сад долази, j ep су југосло- 
венски народи дали толпко жртава за ослобођењ« испод непријатељ- 
ског јарма. И зато ме чуди кад се уопште! поставља питање да ли овај 
закон треба сада да се доноси. Како можемо живети без оваквог 
закона? 

Другови претставници Демократске странк^е могу само да негирају 
npaiiiie стаари, али не могу рећи да je овај закон излишан. Приговара 
се што се овај закон доноси уочи избора. По мом мишљењу то je no- 
требно учинити да би народ видео и знао какав ии хоћемо закон na да 
се баш сложи или 'не сложи ч: њим и aiKX3 се сложи нека нан да лове- 
реље, a ако се не сложи неће за 'нас гласати. AIKO народ 'оматра да je 
овај закон ненародан, он he казати своју 'реч и биће против нас. Али, 
ja мислим да ће народи целе Југославије шоздравити доношење овога 
закона, јер je благ и 'правича«. Пасле оноликих насиља која су нам 
причинили окулатори и фашик:ти потребно je да се овај закон донесе 
и да се •строго примењује, јер ће само та«о држава моћи да се сачува 
од непријатељских атака и само he тако од тога закона бти корисги 
a не штете. 

Пошто су други говорници довољно говорили o овоме закону, ja 
hy рећи само то да je наша грула Македоиаца решила да са највећим 
аадовољогвом прнми у начелу овај законски шредлог. 

Претседник: И.ма реч министар друг Зечевић. 
Министар унутрашњих послова Влада Зечевић: Господин Јокснмо- 

вић je заслужио одговор кад je казао да je стари кривични закони« 
један од најбол.их кривнчних законика у Европи. Јесте, то '.мерило може 
да важи за она времена у старој Југаславији када су прилике биле 
много, много другачије него даиас. Али у Југославији се до данас 
много што-шта променило. Мени сс спе чиии да г. Јххосимовић и људи 
из његове групе уопште нису тога свесни, или неће то да буду. Уто- 
лико горе по њих. 

Поппо г. Јоксимовић припада групи која у начелу гласа против, 
ja верујел да би он и кад би ми пристали да прихпатимо пројекат за 
измену у старом кривичиом законику,  гласао  и  протин тога. 

On, даље, каисе да се ueo свет чуди што се овај закон доноси уочи 
избора. Али 'ако он ueo свет сматра грулу којој припада, онда je тај 
свет веома мали и нас то ништа не изиепађује. Пошто оии приладају 
Демокрагокој странии и кажу да остају доследни демократији, коју 
су заотупали у шрошлости и rosope у име Демократоке странке, онда 
je то мали потеншјал, јер лосле конгреса странке од 1938 године мало 
je опих који могу застулати Демократску огранку и који су 'искусили 

469 



све последице на себи. Међутим, маса демократа de facto je у На- 
родном фронту. Ja као демократа могу ин дати једну кугестију: та 
гооподо треба да се ограниче и да се називају демократима ван Фронта. 
Они тако треба да иступају и овде и -у Скупштини. To налаже при- 
стојност. 

Претседник: Има реч друг Кацлеровић. 

Триша Кацлеровић: Потребно jie да се овај закон који je пројек- 
гован пре неколико месеци донесе што пре. Мислио сам да дуже гово- 
рим o оваме шитању, али пошто ме грло боли, мораћу казати 'само неко- 
лико речи. 

После лепих излагања o самом закону и потреби да се он донесс, 
ja не бих можда говорио, али ме je друг ЈоксимоБић, који говори у име 
Демохратоке странке, принудио да и ja кажем неколико речи. 

Што .се тиче фамозног Закона o заштити државе, могу рећи да je 
он баш први пут примењен на мене и на друга пок. Кооту Новаковића, 
али не зато што смо живели од 1919, na до 1920 итд. до 1935 и 1939 
године иего зато што смо као оаучесници тога вре(мена б«ли противу 
онога што се тада радило и противу режима који je можда само у Пол.- 
ској у режиму Пнлсудоког надмашен. J ep, људи кажу, да се у Друштву 
народа, у Женеви, говорило да су најгори ргжимн били у Пољокој na 
онда у Југославији. И мало ј-е фалило na да и ми достигпемо Пилсуд- 
ског режим. TovTHKo je било жалби м до«аза o страхотама које je не 
једна влада, јер су се од 1921 године владе ..мељале врло често, да je 
то било просто једно чудо. Прво су били радикали, na ■радикали, демо- 
крати и муслнмани, Карађорђевићеве групе. Владе ;су се мењале, али 
режим Закона o заштити државе je остао. Др Јоксимовић ме чуди кад je 
могао да каже да je његова партија била пајборбенија партија, али то 
би могло бити од 1929 године, од 6 ја'нуара. Дотле они нису били бор- 
бена партија против тирапије и пасиља. Ни ona, ки све остала грађаи- 
ске партије нису биле борбене ни npe 6 јаиуара ни после 6 јапуара. 

Дозволите ми да бацим мало поглед na историју. Ko je доиео 
Зжон o заштити државе и ко га je изгласао? Из својих мемоара изна- 
дио сам ово. За закоп je гласало 284. Ту су били радшкали, муслимапи, 
земл.орад1Ници (Зеливорадпичка страпка) и Демокрапска странка. Глзсали 
су проа-ив 54. Од тога je гласало 34 присутних « то: 20 из разних бур- 
жоаских група и социјал-демсжратска група. Гласали су против соција- 
листи са групом професора Веделжа Дивпа. Гласао je и једап i)CJiy- 
бликанац. Једап једипи Србијапац др Bacnh, камоспалап. Гласао je 
Момчило Ииковић са изјавом да гласа у имс овоје, и Стојап llpomh. 
Гласала je joni група Матка Лагиње. Сии остали су гласали з a. Кому- 
нистичка партија je била главни понод за доношење Зшкона o заштити 
државе a поред ње бунили су ce и остали к«ји нису хтели да раде 
како je хтео Лбдул Хамид са ДедиП)а. И na cue те људе се тај закоп 
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бацио. „Ko другоме јаму копа сам у њу пада." Један од ервих твораца 
тога фамозног закона, пок. Светозар Прибићевић, оссјгио je оштрицу 
тога закона. Он се после у Обзнани № 2 окренуо против Радићеве 
партије. Почео je Маче«, a после je у anc дошао и Радић. Али они су 
се снашли, они су после капитулирали. 

За време од августа 1921, ina до 6 алрила 1941 године Комунистичку 
партију, због које je био и донет Закон o заштити државе, нико живи, 
ни речју ни писмено, није узео у заштиту. Десет хиљада људи прошло 
je кроз затворе. Кад je закон потенциран, пасле 6 јануара 1929 године, 
људи су убијани и бацани у Саву и Дунав. Један je ca шестога спрата 
улраве града Београда :скочио и логинуо. Други су сггављаии на разне 
једнолике муке као што je био Рудолф Јува« из Љубљане. Да вам и 
не помињем приче o мучењу Фрање Фак-ина, рударског радника. Мемо- 
гућно je да вам све то изнесем. ДемоЈсратска странка није се тада нигде 
манифестовала. Најборбенија партаја у Југославији била je Комуни- 
стичка партија. Ta борба која je дуго трајала, a која j'e за последње 
четири године крунисана победом, омогућила нам je да ми овде сад 
седимо слободно. Кад je био формиран опозициони блок 1934—1935 
године узалуд су се комунисти труднли да буду тфимљени у тај блок. 
Нксу их .ггримили. Све су друге примили, али њих, комунисте, иису при- 
мили. Лично баш Љуба Давидовић није хтео примити комуижсте у тај 
блок. To je био став Демокраггске странке. Сматрам, да колико радикали, 
толико и муслимани, na и Пижонова Земљорадничка партија носе одго- 
ворносг. To смо ми још тада у нашој речи јавно казали. Када caAi у иие 
по^лапичког клуба говорио, казао сам да носи одговорност и влада и 
ibeiHa већина и свако ко гласа за тај закон. Од те се одговорности до 
данас нико није оправдао. To je ^сториски фа1кт, то je чиљенииа. To 
нису била деца исоји су водили политику, neh су они добро знали шта су 
радили. Према томе, с.матрам да ми не можомо чинити никакву шаралелу 
између овог закона и Закона o заттити државе, нарочигго кад je реч o 
аакону од 6 јаиуара 1929 годипе. Taj je закон још више погоршао оитуа- 
ЦИЈУ) ЈСР јс влада могла да употреби и војску ако je налазила то за no- 
трсбио, a издржавање те војске иадало je на терет станавништва. У 
п.ему je, дал.е, било продви1;ено као казпа и то да ое неко може и про- 
тераги. После су дошли и логори итд. 

Onaj за^он je уистииу домо1<ј)агс:ки замон. И кад се Јомсимонић 
позива na то да on тобоже није модерап, могу pehu да je и модеран. По 
ОНОме закопу рапијс, који je био опеиијалап закош, били су и специјалпн 
судови o заштити држапе. To je, устнари, био преки суд. Према томе, 
овај je закон са 100% демократски закоп једпе пове демокрагске 
државе. Сгари закоп o заштити држане био je у шогледу стварпе заштите 
држпве само фраза, јер уствари то je био 'закон .само за заштиту Де- 
диња, sa заштиту друштва коикара ме1;у којша je бно Алемсамдар Kai)a- 
|)oi)l;e.nnh  пајвећи  полилички копжар и 'пајвсћи коцкар у погледу гра- 
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бљења имања. To je био закон за вршење тираније не само над Комуни- 
стичком лартијом него и над целим народом, закон за угњвтав.ање народа 
у старој Југославији. 

Ja оматрам да слободна и ведра чела можемо да иступимо пред 
наше народе ica овим законом и то баш сада кад je реч o изборној 'Кам- 
пањи. To знају наши стари другови и друг Моша Пијаде, који je био 
кажњен са 20 година, na су се после „смиловали" да му даду 12 година, 
али су му опет „тобоже" ica-MO због „ремећења кућевнога реда" додали 
још 2 године. 

Ja се питам са чим ће противници данашње народне власти изићи 
пред Милоша. И, ставл>ајући ice6e у њихов положај, изгледа ми да траже 
адуте и материјал како да оборе ову народну власт. Али сам дошао до 
закључжа да они то не могу да ураде, јер je шродна власт гранитна 'CTeHa 
која je избила у ерупцији народне борбе, борбе коју je објавила и 
повела Комунистичка лартија, борба Koja je вођена na MajicTopcKH начин. 
Према тој борби стоје полигичка парчад и ту се ja сећам Лењинових 
речи који je рекао : Тешко онима који у бурном времену не разумеју 
то врвме. Оиај жоји не оцењује догађаје и ко не aceha догађаје, тај 
мора итропасти. Тешко оннма који ие разумеју време опецијално у Југо- 
славији. Од авгуота 1921 годиие, од познате Обзнане и тако даље, ко- 
мунисти су избачени из Београдске олштине 28 октобра, na je нзбачеп 
Делић из Загребачке општине као претседник у јулу 1920 године итд. 
Све су то докази колико je тада све било труло. Ja се чудим да ти људи, 
који су иначе дуго седели, баш сада заузимају овакав став прсма једној 
ствари која je резултат и ■проливене крви и латњи народа и дугог и 
теижог искуства, ствари која je 'резултат бо;рбе која je довела до ових 
лобрих и великих народпих тековина. 

Ja ово говорим за оне људе који 'су joui необавеипени o правом 
стању ствари. Ha основу онога шгго се досада учинило на терену, и 
после трезвенога размишљаља o ономе што се и ка<ко ice пекад радило 
a што се сада ради, ja мжлим да ту не може бити никаквог inopcl;cii.a. 
Ja мислим да je ова ствар .потпупо уопсла. И као што рудари кажу: 
„Срећно", н^зиајући да ли he ice вратити, — и ja о^де кажем: срећно, 
cpehno и дугоиечно. 

Претседник: За реч се јавља др  Јоксимовић. Изволите. 

Др Драгнћ JOKCHMOBHII: Ha ово бих могао само да се запитам да 
ли he će 1969 године, дажлс после неких 25 година, опет паћи jejiaiii 
Триша Кацлеровић који he овако гоноритп. Ои наи je нспричао лепу 
причу. Кацперовић je рекао да Демократока страшка mije бмла борбепа, 
да није била конструк/гивна и да није водила смишљену политику. Ja 
сматрам да режим Стојадипоии!^! и Пшика Jenrmlia никад ne бн био 
оборен у namoj земљи да пије <5ило натега рада. 
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Један je друг овде тврдио да je моје мишљење неозбиљно. Ja бих 
молио колегу да верује да ja ужнвам у иамени мишљења, али у прија- 
тељском тону, na макар било и сто мишљења. Ми смо зато овде да 
износилш своја мишљења, јер je потребно да нађемо материјалну, праву 
истину и прави пут за решење лоједнних ствари. Да није те измене 
мисли и лротивних мишљења, ja се me бих ocehao ни срећним ни задо- 
вољним. Мшслим да и ви из већине треба да будете задовољни кад се 
јави једно иишљење које je лотлуно објективно na 'макар оно било и 
проггивно. 

Претседник: Ja могу да кажем у овоје име да сам задовољан што 
имамо опозицију. 

Није će јавио нико више за реч у иачелној дискусији и предлажем 
да за данас закључимо рад. (Прима се). 

Хтео бих cauo да се осврнем на прнмедбе! др Јомсимовића. Он пре- 
длаже да би требало да се ■изврши измена у кривичиом законику у 
овоме логледу, али тии изгледа да je заборавио да ое од ашрила 1941 
године много што-шта догодило у овој земљи. Није могућно да се са 
неким малим изменама, H36auHBaibCM краља и династије и других ситии- 
јих ст.вари из ранијег општег иривичиог законика, дође до правога ре- 
шења овог литања и до онога што се хоће. J ep, и то схватање само 
значи да се не разуме где смо и шта смо сада. 

Што сс тнчс замерке да се закон доноси уочи избора и то je сва- 
како јадио криво схватање. Биће тзв. прија^еља у ипостраистау који 
би хтели гако да тумаче, али ja се осећам захвалан другу Криз1ману на 
речима које je овде изговорио. Он je рекао једну ствар коју ja већ 
неччолико месеци имам у виду бавећи се многобројним законским npo- 
јектима. On je иста1као, наиме, то да овај зако-н ааправо има да послужи 
сређивању и с.мире11.у земље и то бат у грепутку кад улазимо у изборе. 
Ми у ономс закону одвајамо праве злочинпе од политичких противника 
и јасио кажемо шта je злочин шротив народа и државе. Свако ко je 
испрапан може мнрно да спава. Али онај ко ради ове ствари «оје су у 
ODOM закону iipc/iiiiil;ene 'Kao криимчиа дсла мора да иде na суд. To je 
друг Кризман јасио подвукао и ja сам му за то захвалан. Кад сам 3 јула 
говорио у Претседништву АВ110Ј-а, ja сам истакао многе грешке наших 
иавршних и судских oprana. Виши војни суд имао je посла да те грешкс 
исправл.а. Иама трсба један закон како би сваки opran могао да зиа и 
како би м сиакн rpal;;:iinii могао да зиа ima сс шоже и сме радити a шта 
не сме. Ми окт\ закоиима осигуравамо сваког трађанина и човека који 
iiouneiio мисли и ради да може мирно и да слава, јер jie у томс заком 
jadali и одређен. Друкчије ne може бити. 

Има реч Д1)уг Llapeimli. 
Мнлош Hapeiiiili: После друга Kaiuicpounha морам да кажем неко- 

ЛИКО рсчи. 
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Има неоспорно мало пришадника Демократоке странке у одборкгкој 
мћиви и у Посланичком клубу већине у овој Окупштини. Има нас који 
смо у Демократској странци заузели положаје шриликом формнрања 
највећег партиоког форума. Ja то морам овде да констатујем. Пошто смо 
досада прелазили преко rrora, сматрам да je сад потребно и .нужно да 
учиним извесне «онстатацнје шошто сш увидео погрешан став оне 
групе посланика коју je у Народну окупштину увео Милан Грол. 

Ja констатујем следеће: 
Прво, од дана ослобођења наше земље ara до данас форум Демо- 

кратске кггракке, који би &ио надлежан да одреди њен начелни став у 
политици странке у ослобођеној земљи, до данас није казван нитн je 
o том начелном ставу решавано. Кад jie од стране На:родне окупштине, 
односно највећег нашег органа стављен Демократској странци на распо- 
ложење извеотан број мандата, Милан Грол није никога питао, него je 
сам, на своју руку, одредио прегставнике Демократске странке за На- 
родну скупштину. И Народна окулштииа je без икаквог даљег ироце- 
љивања то примила. To je њено, али за нас (Стоји факт да ми нисмо o 
гоме питани нити омо доносили одлуке o томе. 

Друго, ja хоћу да замолим другове овде, да кад лретставници који 
себе шзивају претставницнма Демок.рат'Ске страике и који у име Демо- 
кратске странке дају изјаие да се ограничавају на њих 11, 12, 13 колико 
их je у Народној скупштшш, и да оне ишако не обавезују Демократ- 
ску странку. 

Претседник: Приступамо гласању у начелу. Примају ли другови 
овај законоки лредлог у начелу? (Примају). Ko je против нека 
устане. (Већина седи. — Уоаје др Драгић Јокснмовић). Објављујем 
да je Предлог закона o кривичним делима против држаое у начелу 
примљен; један глас je био   против. 

Пошто je no подне заказала скупштииска седница, зад^ључујсм 
цанашњи рад, који ћемо лродужити сутра у 9 часова. 

(Седница je закључена у 13 часова). 
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11 SEDNICA 
(23 avgusta 1945) 

Početak u 9,30 časova. 

Prets?daivao Pretsednik Zakonodavnog odbora Privremene narodne 
skupštine Moša Pijade. 

Prisutni: Vladimir Simić, Josip Rus, Metodi ja Andonov-Čento, 
dr Hiirtko Krizman, dr Branko Ču-brilović, dr Dragoljub Jovanović, Shro 
Eraković, Vujo Kosovac, Ivan Rehorović, Dušan Kveder, Joza M'livo- 
jević, Petar Stante, Svetozar Krstić, Mvloš Rašović, dr Siniša Stanko- 
vić, Krsto Filipović, Savo Medan, France Lubej, Panto Mališić, M'ha 
Marinko, Bpaminond Popandonov, Dragoljub Prodanović, Jos-p Cazi, 
Maks'Krmelj, dr Maks Šnuderl, Nada Sremec, Petar Piruze, Lajčo 
Jaramazović, dr Jože VHfan, dr Metod! Mikuž, Jerko Zlatarić, dr Dragić 
Joksimović; 

Ministar unutrašnjih poslova Vlada Zečević. 

Pretsednik: Otvaram XI sednicu. Molim sekretara da pročita 
zapisniik. 

Sekretar Rato Dugonjić čita zapisnik sednica od 21 i 22 avgusta 
1945 godine. 

Pretsednik: Ima li primedaba na pročitane zapisnike? (Nema). Za- 
pisnici su primljeni i overeni. 

Da li je manjina spremila izve.štaj o Predlogu zakona, o štampi? 

Dr Dragić Joksimović: Izveštaj ćemo predati do 12 ćasova. 

Pretsednik: Saop.štavam da će feveštaj većine o Zakonu o štampi 
biti odmah razdeljen. 

Saopštavam primedbo Ministarstva za Konst^tuanlu na Predlog 
zakona o .štampi, koje glase (č 11 a): 

PRiIMEDBE NA DOPUNE I IZMENE U PREDLOGU ZAKONA O ŠTAMPI 

Povodom dopuna i izmena u Predlogu zakona o štampi, koje su 
izvršene na sednici Komiteta mfinistara od 16 avigusta 1945 godine, 
dajemo sledeće primedbe: 
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1) uz član 6 t a č. 5: Smatramo da trebai ostaviti .propis da 
se zabranjuje rad na štampi lic'ma ikoja su štampu koristila u nemo- 
ralne i prljave cUjeve. 

To je važno zbog toga da se omogući čišćenje novinarskog reda. i 
od onih ljudi, kakvih je bio priličan broj u bivšoj Jugoslaviji, koji su u 
štampi videli samo jedno merkant'lno preduzeće i koju nisu birali sred- 
stva za svoje lično bogaćenje putem štampe: iznošenjem kriminalnih 
senzacija i pornografskih napisa., ucenama i tome slično. 

2) Uz član 10 stav 1: Nema potrebe unositi odredbe o tome 
kakva treba da bude ispravka. O svemu tome (dužini ispravke, njenom 
tonu) odlučivaće sud. To je, nesumnjivo, elastičnije i bolje rešenje pi- 
tanja ispravke. Odredba o tome kakva trebai da je ispravka bi!a je .po- 
trebna u ranijem sistemu ispravke kada je povredeno lice .podnosilo 
ispravku direktno odgovornom uredniku. 

3) Uz član 10, stav 3: Isto tako, ne bii trebalo određivati 
sudu rok u kome će postupati po tužbama za štampanje ispravke. Ima 
predmeta za koje sudu treba očigledno više od 3 dana: kad treba da 
vrši prethodnu istragu, proveravanje Istinitosti pojedinih tvrđenja itd. 
Zato je bolje obavezati sud samo time da. po ovim tužbama ima da 
postupa najhrjtnije. 

4) Uz član 11, t a č. 10: Smatramo da zabranu žtampe'treba 
»zricati zbog svake povrede javnog morala, a ne samo zbog teške po- 
vrede javnog morala. Zato bi itu trebalo ostaviti prvobitni tekst. 

5) Uz čan 12 stav 1: Dopuna, po kojoj se za izricanje defi- 
nitivne zabrane traži da novine budu ba.r tri puta uzastopce sudski za- 
branjene, znači praktično da se nijedne novine neće moči potpuno da 
zabrane. 

Težište je u lome da te novine stalno, kontinuclno, po prav lu 
objavljuju zabranjen' sadržaj, a ne koliko su puta. i u kom roku zabra- 
njivane. Zabrana pojedinih brojeva je samo znak njihovog karaktera 
> njihovog smera. Zato ne treba predviđati kao uslov .[кЛрипе zabrano 
koliko puta su one zabranjivane (u 'izvesnom određenom roku, a još 
manje uzastopce), jer će takve novine ovaj uslov vrlo lako zboći. 

Toga radi treba ostavili sudu da on odluči kada., posle kol'ko za- 
brana treba jedne novine potpuno zabraniti. 

6) Uz član 15 stav 1: Dodatak po kome pravo na rastu- 
ranje strane štampe imaju samo domaća prcdiizeća i ustanove ovla- 
šćene od saveznog Ministarstva informacoja smatramo neumesmm, 
jer se time onemogućuju strane izdavačke agenc'je i preduzeča a time 
nepotrebno otežava i širenje strane, savezničke Štampe. Po gornjoj 
dopuni, kako je ona formulisana trebalo bi zabramti, na primer, sov- 
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jetsku Međunarodnu knjigu i druga saveznička knjižarska preduzeća 
u Beogradu. 

Po oviiašćeirujui 
Potpretsedreika Vladi? DFJ, 

Pomoćnik 
Mkiisitina аз: KonstttiUiarriu 
dr J. Dordević, s. r. 

Drugovi, ja lično smatram da je većina ovih napomena umesna, 
ali su najvažnije, smatram, ove dve iposlednje: prvo, ona koja se odnosi 
na zabranu i drugo, ova o stranim novinarskim pnaduzećima. 

Po pitanju .ispravke, sa novinarske ta6ke glediista, ne Jtfh tražio da 
sa to menja, a kad Ustav 'bude donet videćemo kako će biti. 

Dr Siniša Stanković: Što se Re rasturanja trebalo bi reći da imaju 
pravo »samo domaća i strana preduzeća i ustanove koje dobiju za to 
naroč'to ovlašćenje saveznog Ministra 'nformacija.« 

Dr Dragoljub Jovanović: Mišljenja sam da 'treba primitii onu pri- 
medbu uz č'.. G u pogledu iznošenja kriminalnih senzacija, pornograf- 
skih napisa, učena itd. 

Dr Dragić Joksimović: Ja, gospodo, smatram da ovaj projekat 
zakona ima inače privremeni karakter i da je maltene svejedno da li 
će se izvesne korekture izvršiti ili ne. 

Pretsednik: Ja ne znam da li je ovde uopšte potrebno da ističem 
da je naša. itendendja da se štampa leči od tipova kao što su bili Sveta 
Savić, Savković i njima slični, koji su obilno najpre napisali .po jedan 
Članak, ne suviše strašan, o nekom licu ili preduzeću i onda otišli tome 
licu 61i u fabriku i tražili 10, 15 pa i 20.000 dinara da dalje ne pišu. Ako 
bi novca dobili, prestali bi sa daljim učenjivanjem. Takvi tipovi su na 
najbestidniji način ucenjivali Jjude, vodil.ii računa kakve su im žene, 
šta im rade kćeri itd. 

Dr Dragoljub Jovanović: Ja predlažem da se u članu 6 kao nova 
tačka 5) doda ovo: 

»Koja su se služ'la štampom za širenje pornogralijc, za vršenje 
Učena i u slične nemoralne svrhe«. 

Pretsednik: Da li Odbor pnima ovu novu redakciju tačke 5) člana 6, 
koju predlaže Dragoljub Jovanović? (Prima.). 

Dr Situša Stanković: Ja opet predlažem da se u prvom stavu, 
petom redu člana 15 pos'.e reči »domaća« umetnu reči »i strana«. 

Pretsednik: Prima li se ova dopuna? (Prima). Molim izveslioca 
druga Carevića da ove ranene i dopune unese u odtorski izveštaj. 

Sada bismo mogli preći na pretres u pojedinostima Predloga za- 
kona o krivičnim delima protiv države. 
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Ja ću čitati prvo naslov   (čita): 
ZAKON O KRiI'V'lCNIM DELIMA PROTIV  DRŽAVE 

Dr Dragoljub Jovanović: Kad se već govori o imenu zakona, ja 
odista mislim da treba nešto izmenUi. Strašna je uspomena na Zakon 
o zaštiti države! Ja sam se juče pre podne uzdržao dia govorim o tome 
sve dok drug pretsednik Pijade nije onako uibedljivo pokazao da je 
duh ovoga zđkona sasvim drukčiji od onog kobnog Zakona o zaštiti 
države. Ovaj zakon ide za tim ne da uplaši nego da umiri svakog onog 
kome je savest čista. Hoću da kažem da je ovo de facto jedan ratni 
zakon. On hoće da goni one koji podržavaju rat protiv države. Ja sma- 
tram dia ćemo dobro uraditi ako ovaj zakon nazovemo Zakon o kri- 
vičnim delima protiv otadžbine. 

Pretsednik: Vi znate da je prethodno projekat i nosio naslov »pro- 
tiv otadžbine«. Ali od toga se odustalo zato što se predviđa da može i 
stranac da napravi krivično delo protiv na.še države. Međutim, ako 
bismo za naslov prihvatili predlog Dragoljuba Jovanovića, da li bismo 
mi ovim zakonskim predlogom braniili našu otadžbinu bilo od domaćih 
b'lo od stranih napadača. Ako to ide, molim. Ja sam onda za to da 
se ovaj predlog usvoji i molim ministra da prihvati ovaj naslov, jer 
sadašnji naslov nekako potscća na stari zakon. 

Dr Dragic Joksimović: Taj naslov ne bi odgovarao. 

Pretsednik: Mi uviđamo da odgovara. 

Dr Dragić Joksimović: Ja nisam ubeden, zato glasam   protiv. 

Ministar unutrašnjih poslova Vlade DFJ Vlada Zečević: Mi smo 
zaista vodili otadžbinski rat. Ja bih primio svaku izmenu, jer znam da 
potiče zaista iskreno. Ja bih zadržao »države«, zato Sto istupamo u 
odnosu prema inostranstvu kao država. 

Dr Hinko Krizman: Trebalo bi da ostane naslov onako kako je 
predložen: »protiv države«. Ja bih bio prije za prijedlog »protiv naroda 
i države« nego »protiv otadžbine«, i: to iz prostog radoga što će jedni1 

reć' »domovina« drugi »otadžb'na«, a ne znam kako će Makedonci 
kazati. 

Pretsednik: Mislim da je ovo dobro Teženje. Možemo usvojiti da 
naslov glasi: »protiv naroda i države«. 

Prima li se predlog druga dr Krizmana? (Pnima). Naslov je usvojen. 
Prelazimo na član 1. Ja sam u uvodnoj reči predložio da unesemo 

nov član 1. Ja ću pročitati predlog za ovaj član. (Čita): 

Član 1 
Do donošenja Krivičnog zakona  Demokratske  federativne Jugo- 

slavijo krivična dela protiv naroda i države kažnjavaće se po ovom 
zakonu. 
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Ima 13 prknedaba na ovaj član 1? (Nema). Prima li se? (Prima). 
(Dr Dragić Joksi mo v ić : Ja sam protiv!) Dobro. Jedan glas 
je protiv. 

član 1 projekta, prema tome, postaje sada član 2. Izvolite ga 
čuti. (Čita): 

Član 2 

1) Kao kriivično delo protivu države smatraće se svaka radnja 
kojom se ide na to da se putem nasilja i terorom obori ili ugrozi posto- 
jeće državno uređenje Demokratske federaitiivne Jugoslavije, Ш da se 
ugrozi njena spoljna bezbednost ili osnovne demokratske, političke, na- 
cionalne i ekonomske tekovine oslobodilačkog rata: federativno ure- 
đenje države, ravnopravnost i bratstvo južnosloven&kih naroda i na- 
rodna vlast. 

2) Kazniće se kao krivično delo protiv države i svako delo uz pret- 
hodnog stava koje je upereno protiv drugih država sa kojima Demo- 
kratska federativna Jugoslavija ima ugovor o savezu, prijateljstvu il' 
saradnji. 

Ima li primedama? (Ima). Izvolite, druže. Careviću. 

Miloš Carević: Ja bih predložio izvesne izmene i dopune u stavu 
prvom. Tako mesto reči: »države«, treba da stoji »naroda i države«. 
U trećem redu reči »i terorom« treba brisati, a u osmom redu mesto 
reči »južno-slovenskih« treba staviti »jugoslovenskih«. 

Dr Dragoljub Jovanović: Predlažem da drugi stav ovog člana 
glasi: »Kazniće se kao krivično de'.o protiv naroda i države 1 svako 
delo koje je upereno protiv sigurnosti drugih država sa kojima Demo- 
kratska federativna Jugoslavija ima ugovor o sa.vezu, prijateljstvu ili 
saradnji, a na bazi uzajamnosti.« 

Ima li još primedaba? (Nema). Primaju li se ove izmene a naro- 
čito nova Drago!jubova stilizacija drugog stava ovog zakona? (Pri- 
maju). Ima li ko protiv? (Dr Dragrjć Joksimović: Ja). 
Opel jedan glas   protiv. 

Idemo dalje, član 2 Predloga postaje sada član 3. (Čita): 

Član 3 
Po čl. 1 kazniće se naročito: 
1) ko preduzme kakvo delo koje ide na to da se silom obori sa- 

vezna vlada Hi vlade saveznih zemalja Demokratske federativne Jugo- 
slavije. Narodno pretstavništvo Jugoslavije kao celine ili: njenih sa- 
veznih zemalja i uopšte zakonito izabrani organi državne vlasli, ili ko 
preduzme delo da se navedeni zakonitii organi državne vlasti:: silom 
il! pretnjom silo spreče da vrše svoja zakonita prava i dužnosti ili da 'h 
vrše u pravcu u kom želi Kvršilac nasilja; 
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2) državljanin Jugoslavije koji izvrši dela kojima se nanosi šteta 
vojnoj snazi, odbranbenoj sposobnosti ili ekonomskoj moći Demokrat- 
ske federativne Jugoslavije ili ugrožava nezavisnost ili neprikosnovenost 
njene'teritorije, kao štosu: špijunaža, izdavanje državnih i vojnih tajn', 
prelaz na stranu neprijaitelja, vrbovanje ili mobilisanje jugoslovensikih 
državljana za službu u neprijateljskoj vosjci; 

3) ko izvrš' ratni z'.očin, tj. ko u vreme rata б neprijateljske oku- 
pacije radi kao pokretač, organizator, naredbodavac, pomagaič ili ne- 
posredni izvrš'lac masovnih ubistava, osudivanja na smrtne kazne, i 
njihovog izvrševanja, hapšenja, mučenja, prisilnog iseljavanja ili odvo- 
đenja u koncentracione logore, internacije i prisilan rad stanovništva 
Jugoslavije; ko pod istim uslovima vrš' potkazivanja 'koja imaju .rezul- 
tat u ovom stavu navedene mere terora i prisilja^vanja 6И ko pod dstim 
okolnostima naređuje ih vrši paljevine, uništavanja ili pljačku javne ili 
privatne imovine, ko postane funkcioner teroristočkog aparata i .poli- 
cijskih formacija okupatora .'11 službenik zatvora, koncentracionih i 
radnih logora, Ш nečovečno postupa sa jugoslovenskim državljanima 
i ratnim zarobijenicima; 

4) ko u vreme rata organizuje ili pristupa ili vrbuje druge da stupe 
u naoružane vojn'čke iji policijske formacije sastavljene od jugoslo- 
venskih državljana u cilju pomaganja neprijatelja i zajedničke borbe 
s njiime protiv svoje otadžbine, primajući od neprijatelja oružje i .poko- 
ravajući so njegovim naredbama.; 

5) ko u vreme rata kojo se vodi protiv Jugoslavije .'li njenih sa- 
veznika primi službu u neprijateljskoj vojsci ili učestvuje u ratu kao 
borac protiv svoje otadžbine ili njenih saveznika; 

6) ko u vreme rata i okupacije stupi u političku saradnju rjli primi 
službu u organima neprijateljske vlasti ii pomaže iste u sprovodenju 
rekvizicije, odiizimanju hrane i drugih dobara ili u sprovodenju ma 
kakvih prisilnih mera prema stanovništvu Jugoslavije; 

7) ko organizuje oružanu pobunu Mi učestvuje u njoj ih organi- 
zuje oružane bande ili njihovo ubacivanje na tenitonju države u cilju 
vršenja dela iz člana 1 ovog Zakona, U) ko napusti svoje mesto stano- 
vanja i slupii u grupu naoružanu i organizovanu za vršenje takvih dela; 

8) ko u zemlji ili van nje organizuje udruženje sa fašističkim i-iljc- 
vima radi. vršenja zločina v. člana 1 ovog Zakona; 

9) državljanin Jugoslavije koji radi na tome da navede stranu 
državu na .rat protiv svoje otadžbine ili; na oružanu intervenoiju, na 
ekonomski rat, na uza.'Keiije imovine Demokratsko federativne Jugo- 
slavije i njen'h državljana, na prekid diplomatekih odnosa, raskidanje 
međunarodnih ugovora ili na mešanje u unutrašnje poslove svoje 
otadžbine ili ma čome pomaže stranu državu koja se nalazi u ratu sa 
Jugoslavijom; 

10) ko vrši špijunažu, tj. predaje iiii krade ili prikuplja podatke i 
dokumenta,   koji   po svojoj   sadržirni   pndstavljaju   naročito   čuvanu 
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državnu vojnu tajnu, u cilju da ih preda stranoj državi, neprijateljskoj 
ili fašističkoj organizaciji № ma kom nepozvanom licu; 

11) ko liš' života vojno lice, milicionara, vojnika Narodne odbrane 
ili neke druge jugoslovenske vojne formac'je ili takva ista lica saveznič- 
kih ili prijateljskih država, ili pretstavnika dl' službenika nairodne vlast' 
prilikom ili povodom vršenja njegove službene dužnosti; 

12) ko u cilju navedenom u čJ. 1 razori ili ošteti rušenjem, palje- 
njem ili drugim sredstvom saobraćajna postrojenja \h druge javne veze, 
vodovod, javna skladišta i uopšte javnu imovinu. 

To je član 3. 
Ja b'h predložio da izmenimo uvodnu rečenicu i stav prvi, tako 

da glas': 
Kao krivično delo po članu 2 kazniće se: 
1) ko preduzme kakvo delo koje ide na to da se silom obori Na- 

rodno pretstavništvo Demokratske federailiivno Jugoslavije ili savezn'h 
zemalja, zbace savezu' ili zemaljski organi vrhovne državne uprave 'l' 
mesno organi državne vlasti, ih da se oni pretnjom sile spreče da vrše 
svoja zakonita prava i dužnosti ili prinude dai ;zvrše u cilju u kome 
to želi izvršiiac nas'lja. 

Ima li još predloga? 

Vladimir Simić: U stavu 2), peti red, posle rečii »teritor'je« stavio 
bih tačku, a ostalo bih brisao, jer ovo nije potrebno nabrajati. ImaJo 
b' to i nezgodne posledice. 

U stavu 3), četvrti red, reč »masovnih« brisao b'h a .posle reči 
»smrtne kazne« brisao bili zapetu, a u sedmom redu posle reči »Jugo- 
slavija« dodao b'h reči: »ko vrši namerno izglađivanje, prinudno odna- 
rođivanje, prinudnu mobilizaciju, odvođenje žena u prostituciju i silo- 
vanje, prisilno prevođenje u drugu veru.« 

Miislinn da ovom predlogu nije i>olrel>no nikakvo obrazloženje. 
Pero Krstajić: Kod tačke 4), prvi red, mesto reči »pristupa« treba 

da stoji »pristupi«, treba staviti trenutni glagol. (G l a^sovl: Tako jel). 

Dr Maks Šnudcri: Predlažem da se u tač. G) umeslo »ko u vreme 
rata i okupacije« stavi »ko u vreme rata Ш okupacije«. 

Dr Dragoljub Jovanović: Tačke 7 6 8 možemo primiti ovako. 
(Glasovi:  Tako jel). 

Dr Siniša Slaiiković: U tački 9) posle reči »državljanin Jugosla- 
vije^, dodao bih reči »koji polstiče državu na rat protiv svoje otadž- 
bine«; tačke *)) i  10) možemo primik bez izmena. 

Pretsednlk: Dobro, ovih 10 tačaka smo usvojili sa izmenama i 
dopunama koje su ovde predoložene. Slručnjaci iz Zakonodavnog sa- 
veta predlažu vam, da se iza tačke 10) doda tačka 11) koja počinje 
recima: »Ko u vreme rata preduzme kakvu radnju kojom se ide na 
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to da odbranbeni objekti 61i položap ili bilo kakva^ sredstva za vodenje 
rata ili druge ratne potrebe dođu u ruke neprijatelja il' da se unište 'll 
učine neupotrebljivim ili poremeti nj'hova namena, da Jugoslovenska 
armija ili vojska savezničk'h zemalja ili pojedini vojnici padnu nepri- 
jateljima u ruke ili da vojna preduzeća ili vojne mere budu ometane, 
ili dovedene u opasnost.« 

Prima Ji Zakonodavni odl>or ovaj predlog? (Prima). 
Prema tome, dosadašnja tačka 11) postaje tačka 12) i predlažem 

da ona glasi ovako: »Ko liši života vojno lice ili pretstavnika ili službe- 
nika nairodnih vlast* prilikom ili povodom vršenja njegove službene 
dužnosti, ili takva ista lica savezničkiiih ili prijateljskih država.« 

Da U Odbor usvaja ovaj predlog? (Usvaja). 
Sada tačka 12) postaje tačka 13), ali u njoj moramo [zmeniti nu- 

meraciju članova na koje se ovde poziva, to jest, ovo više nije član 1 
već član 2. (Glasovi :  Tako jel). Prima lise tačka 13? (Prima). 

Prelazimo na član 4 koji je b'o član 3.   (Č ' t a): 

Član 4 
1) Dela iz čl. 2 kaznićc se лчепјет slobode sa prinudnim radom, 

konfiskacijom imovine i gubitkom političkih i građanskih prava., a pr' 
postojanju naročito otežavajućih okolnosti smrtnom kaznom. 

2) Sva dela iz čl. 1 povlače pritvor krivca. 
Međutim, predlažem da član 4 glasi ovako, jer mi se čini da je 

ovako bolje (č i l a): 
1) Deia iz čl. 3 i tač. 2 čl. 2 kazmče se lišenjem slobode sa pri- 

nudnim radom najmanje tri godine, konfiskacijom imovine. .. i tako 
dalje, kako ovde stoji. 

Prema tome, ovde se umeću reči »najmanje tri godine«. Prima 
li se? (Prima). 

Idemo dalje. Na redu je član б. To je dosadašnji član 4, koji glasi 
(čita): 

Član 5 
1) Ako je izvršilac krivičnog dela iz čl. 2 tač. 1—12 pobegao i/, 

zemlje s neprijateljem, ili u inosiraiistvu rad' na ostvarenju istih kri- 
vičnih dela, kaznićc se gubitkom državljanstva, a sto tako i članovi 
njegovo uže porodice ako su zajedno s njime u inostranslvu. 

2) Za krivična dela iz čl. 2 tač. 1—12 izvršilac odonosno naredbo- 
davac ne može biti kažnjen manje od 3 godnic lišenja slobode s pri- 
nudnim radom i obavezno se kažnjava gubitkom političkih i pojedinih 
građanskih prava. 

Ima li primedaba? 
Dr Hinko Krizman: Ja insistiram da se ova mera oduzimanja 

državljanstva deci ' porodici hca u inostranslvu izbriše. Smatram da je 
to pogrešno, u svakom pogledu pogrešno. 
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Pero Krstajić: Djeca ne mogu biti kriva za djela svojih očeva. 
Mislim da ovo nije potrebno. 

Dr Dragoljub Jovanović: Nije ni humano. 
Dr Siniša Stanković: I ja se slažem da^ se ovo briše. 

Pretsednik: Ni ja nisam protiv. Samo šta veli na to resom' 
niiniistar? 

Ministar unutrašnjih poslova Vlade DFJ Vlada Zečević: Ako su 
članovi Odbora za to da se briše, pristajem. 

Pretsednik: Dobro, stav prvi je skraćen prema predlogu druga 
Krizmana. I prima se? (Pnma). Sad ja imam predlog. Ovom drugom 
stavu ovde nema mesta. Ja bih da se ovaj drugi stav prestiiizuje i ubacJ 
u član 4 kao stav 2), a da sadašnji stav 2) člana 4 postaje član 3. Taj 
novi stav 2) za član 4 glasi (čita): 

Ako su navedena krivična dela učinjena za vreme rata ili ratne 
opasnosti kazna lišenja slobode sa prinudnim radom ne može biti manja 
od pet godina. 

Prima li se ovaj predlog? (Prima). Prema tome, član 4, koji smo 
l'ialopre usvojili, dobio je nov stav 2), a član 5 je po novoj numeraciji 
iznienjen kako je predloženo i ima samo jedan stav, jednu alineju. 
(Vladimir   S i m .i ć :   Tako jel). 

Prelazimo na novi član 6, raniji član 5.   (Čita): 

Član 6 
1) Saučesnik i članovi organizacija obrazovanih u oiiju vršenja 

zločina iz čl. 1 kazniće se pri postojanju olakšavajućih okolnosti liše- 
чјет slobode s prinudnim radom najmanje godinu dana. 

2) Član organizacije oz tač. 7) i 8) čl. 2, koji se svojevoljno preda 
Vlastima i otkrije organizaciju ili saopšti o njoj važne činjenice pre no 
sto on ili organizacija izvrše neko delo po ovom Zakonu, oslobocTće se 
krivične odgovornosti, a u slučaju da je delo izvršeno, kazniće se naj- 
nižom kaznom predviđenom za .izvršeno deJo. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se član (i kako je pročitan? 
(Prima). 

Prelazimo na novi član 7, ranije član 6. (Čita): 

Član 7 
Za tešku telesnu povredu lica navedenih u tač. 11) Čl. 2 izvršenu pri 

'stim okolnostima predvidenim za delo ubistva, izvršilac će se kazniti 
'išenjem slolKKie S prinudnim  radom najmanje godinu dana. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se član 7 kako je pročitan? 
(Prima). 

Prelazimo na član 8, ranije član 7.   (Čita): 



Član 8 

1) Lice koje je znalo za pripremu ili za 'izvršenje koga krivičnog 
dela iz čl. 2 tač. 1—12, a o tome nije izvestilo vlasti, kazniće se pri- 
nudnim radom najmanje godinu dana. 

2) Vojno lice koje je znalo za pripremu ili izvršenje dela шЈаје ili 
špijunaže (cl. 2 tač. 1, 2 i 9), a o tome nije izv€stilo vlasti, kazniće se 
lišenjem slobode s prinudnim radom najmanje dve godine. 

Ima li primedaba? (Nema). Pnima Ji se član 8 kako je pročitan? 
(Prima). 

Na redu je član 9, ranije člam 8. (Č rta): 

Član 9 

1) Propaganda ili agitacija, ikoja sadrži poziv na nasilno obaranje 
postojećeg demokratskog državnog Ш društvenog uređenja, kazniće se 
lišenjem slobode s prinudniim radom najmanje od jedne godine dana. 

2) Ako je delo izvršeno putem štampe, radija, uzeće se to kao 
otežavajuća okolnost. 

3) Ako radnje iz st. 1) i 2) ovog člana izazovu teže posledice ili 
se izvrše za vreme rata ili u mestima pod vojnom upravom, kazniće 
se kao krivična dela iz čl. 1 ovog Zakona. 

4) Štamparije koje štampaju spise ili stvari kažnjive po st. 1) i 2) 
ovog člana konfiskovaće se. Sopstvenici takvih štamparija kazniće se 
lišenjem slobode, a u slučaju da je delo izvršeno iz nehata novčanom 
kaznom do 300.000 dinara. 

Imai li primedaba? (Nema). Al'i imam ja. H sporazumu sa Mim- 
strom unutrašnjih poslova, predlažem da tačka 1) dobije novu redak- 
ciju, koja glasi (čita): 

1) Ko u zemlji ili inostranslvu vrši propagandu ili agitaciju, koja 
sadrži poziv na nas'lno obaranje postojećeg državnog uređenja kazniće 
se lišenjem s'obode sa prinudnim radom najmanje od jedno godino dana. 

Prima li se ovako redigovan stav 1)? (Prima). Ima li primedaba 
ili predloga za tačku 2? (Nema). Prima Ji se? (Prima). A za tačku 3)? 
(Nema). Prima l'i se? (Prima). A za 'tačku 4)? Imam ja predlog za pro- 
stilizaciju. No može se ovako bezlićno ostaviti ova tačka. Ja bih рте 
svega rekao, brate, »sopstven'ci štamparija«. Cola ova tačka trebalo 
bi da glasi   (čita): 

4) Sopstvenici štamparija odnosno za štampariju odgovorna Pca, 
koja otštampaju spise ili stvari, koje sadrže propagandu ili agitaciju u 
cilju navedenom u stavu 1) ovoga člana kazniće se lišenjem slobode, a 
u slučaju da je dolo izvršeno iz nehata novčanom kaznom. 

Ima li ko šta da primeti? (Nema). Prima li se nova formuJacija 
tačke 4)? (Prima). Prema tome, primili smo ceo novi član 9. 
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Prelazimo na član 10. To je stari član 9.   (Čita): 

Član 10 

Lica koja za vreme rata privredno saraduju sa neprijateljem 
odnosno okupatorom, tj. koja svoja industriska, trgovačka, transportna 
ili druga preduzeća ili svoju stručnu spremu stave na raspoloženje ne- 
prijatelju za ciljeve proizvodnje odnosno sami proizvode predmete koji 
kvalitetom i kvantitetom jačaju ekonomsku snagu i ratni potencijal ne- 
prijatelja, № njihova saradnja s neprijaiteljem sadrži naročito teške 
oblike eksploatacije i pritiska na radnike uz pomoć okupatorskih vlasti', 
kazniće se l'šenjem slobode s prinudnim radom do 10 godina i konfiska- 
cijom celokupne i'movine. 

Ima li primedaba? Javlja se dr Joksimović. Izvolite. 
Dr Dragić Joksimović: Ja mislim da treba praviti razliku između 

ljudi koji su radiF sa okupatorom s ciljem da se bogate, kop su voljno 
i umišljajno saradivali, od onih koji su na to bili primoran', koji to nikad 
ne bi činili da nisu morali. Mcn' je poznat, iamedu ostalih, slučaj jednog 
mlinara koji je primoran da radi, koji se opirao, koji je bežao, pa ipak 
je morao da radi — osuđen je. A mčsMm to nije svejedno da V je neko 
s voljom ili pod pritiskom radio. 

Pretsednik: Ali, i taj mlinar je bio dužan da onemogući rad svog 
mlina a ne da brani fašiste i da, eventualno, crnoberzijaniše ujmom, 
kao бк> je to najčešće bilo. Sad je najlakše reći da se moralo. 

Dr Jože Vilfan: Naši privrednici su skoro bez izuzetka, čast on'm 
retkim ljudima, saradivali, često najprisnije saradivali sa neprijateljem. 
Mnogi su i bogatstva stekli. Sad i oni mogu reći da su morali. Jedno 
je tačno: i oni su morali da se odupru neprijatelju i da privredno no 
saraduju. Najviše ih je radilo uz pnstanak Draže Mihailovića. 
Znamo mi to. 

Dr Dragoljub Jovanović: I ja se prKlnižujem gledoštu dr Vilfana. 
Malo je privrednika koji su saradivali sa okupatorom samo zato Sto 
su bili primorani. Ali to se zna, zna se ko je radio samo zbog loga što 
je naieran, jer su ta'kvi obično onda pomagali NarodnooslolnKlilački 
pokret. Najviše 'h je saradivalo sa Dražom .i sa^ Nemcima istovremeno. 
Još šire je to u Hrvatskoj. Tamo je sva industrija radila za Nemce i 
ustaše. To je vrlo dobro poznato. Sve te koji su ekonomski saradivali. 
sem onih koji su delom pokazali da. se nisu sasvim predali' okupatoru, 
narod je već pozvao na odgovornost. Zato nalazim da će .pod ovu 
odredbu doći samo oni za koje se naknadno dokaže da su saradivali il* 
da još nije završen postupak. 

Dr Maks Šnuderl: Mislim da ovo »kvalitetom i kvantitetom« treba 
brisati, jer je to suvišno. 
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Pretsednik: I ja mislim da je to suvišno, kao što je suvišna i ova 
reč u poslednjem redu: »celokupne«. 

Prima lii se član 10 sa ovim izmenama? (Prima. — Dr D r a g i ć 
.1 o k s i m o v i ć :   Ja glasam   protiv!)   Dobro, jedan je   proti v. 

Prelazimo na član 11, stari član 10. (Čita): 

Član 11 
Ko pomaže ma na koji način naoružane bande 'li slične organiza- 

cije Ш njihovim aktivnim članovima daje sklonište, dostavlja, krije ili 
prevozi oružje, hranu, materijal, novac i drugo, služi .im za održavanje 
veze ih druge usluge, i'.i ometa vlasti u njihovom otkrivanju i hvatanju, 
kazniće se feenjem slobode s 'prinudnim radom najmanje godinu dana. 

Ja bih .predložio, ako se niko drugi ne javlja za reč, da se posle 
reoi »održavanje veze ili« doda »čine ma kakve druge usluge«. (G 1 a- 
sov i :  Može). 

Ima li još ko šta da p-rimoti? (Nema). Prima li se član 11 sa izme- 
nama koje sam predložio? (Prima). 

Prelazćmo na član 12 po novoj numeraciji, ranije član 11. (čita): 

Član 12 

Davanje, krađa ili prikupljanje ekonomskih podataka, koji po 
svojoj sadrž'ni ne pretstavljaju naročito čuvanu tajnu, ali po izričitoj 
zabran' zakona ili po naređenju rukovodećih privrednih organa ne 
podleže objavljivanju, u cilju davanja uz nagradu ili bez nagrade stra- 
nim državama, noprijaleljskim ih fašističkim organizacijama ili nepo- 
zvanim licima, kazniće se lišenjem slobode od tri meseca do tro godine. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se član 12 kako je pročitan? 
(Prima). 

Na redu je član 13, raniji član 12. 

Član 13 

1) Pokušaj dela predvidenih ovim Zakonom kažnjava se kao izvr- 
šeno krivično delo. 

2) Za krivična dela iz ovog Zakona mogu se i gde nije naročito 
predvideno izreći uz glavnu kaznu i druge sporedne kazne .po Zakonu 
o vrstama kazni. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se član 13 kako je pročitan? 
(Prima). 

Prelazimo na. član 14 po novoj numeraciji. (Č i t a): 

Član M 

1) Dela iz ovog Zakona sude u prvom stepenu narodni okružni 
sudovi, a za vojna lica vojni sudovi. . 
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2) U naročito važnim slučajevima sudice za krivična dela iz 
čl. 2 tač. 1—9 ovog Zakona zemaljski vrhovni sudovi, ai ako je takvo 
delo od opšteg državnog značaja Savezno vrhovna sud odnosno Viši 
vojni sud. 

3) Zemaljski vrhovni sud u slučaju iz prethodnog stava sudiće u 
prvom stepenu, a Savezni vrhovni sud i Viši vojni sud u prvom i 
poslednjem stepenu. 

Ima ii primed'aba? (Ima). Izvolite. 

Jefto Pavić: Druže Pretsedniče, ja sam za dvoslepcnost suđenja 
u svakom slučaju. A ako u prvom stepenu sude vrhovni sudovi, onda 
drugostepenog suda nema. 

Dr Jože Vilfan: I mi smo za dvostepenost suđenja. Ovde se radi 
samo o izuzetnim slučajevima, o veoma velikim procesima vojne pri- 
rode, ako ih bude, jer takve procese ne možemo prepuštati nižim sudo- 
vima baš u interesu donošenja pravilnoh n na zakonu osnovanih pre- 
suda. To je, uostalom, samo izuzeitak sa Višim vojnim sudom. 

Pretsednik: I ja mislim da drug Jefta ima pravo kad postavlja ovo 
pitanje. Mi smo u principu za dva stepena suđenja. Al', i objašnjenje 
koje je dao Vilfan je na svom mestu. Radi se same o izuzetku sa Višim 
vojnim sudom. Mislim da je ovim objašnjenjem drug Pavić umiren i 
zadovoljan. (Jefto   Pavić:   Jesam). 

Ako drugih predloga nema, ja bih ovde izvršio neke izmene. Tako 
posle reči »opšteg značaja« dodao bih reč-i »vojno veće saveznog Vrhov- 
nog suda, odnosno savezni Vrhovno sud«. Pored toga, da se doda. nova 
alineja: »U ovom slučaju ovi će sudovi suditi u prvom i poslednjem 
stepenu«, i na kraju, sadašnju tačku 3) brisao bih, jer je sada suv'šna. 

Prima li se ovako 'zmenjen član  14? (Prima)? 
Idemo dalje. Na redu je član 15, raniji član 14.   (Čita): 

Član 15 
1) Saslušanje osumnjiičenog u pripremnom postupku i prisustvo 

Optuženog na glavnom pretresu zbog krivičnih dela po ovom Zakonu 
obavezno je. 

2) Pretres bez prisustva optuženog može se održali samo: 
1) ako se optuženi izjasnio da na to pristaje, 
2) ako je utvrđeno, da se optuženi sakriva odi vlasti ili je pobegao 

iz zemlje ili u inostranslvu radi na ostvarenju krivičnih dela iz ovoga 
Zakona. 

3) Otsutnom osumnjičeniku postaviće sud branioca još u priprem- 
nom postupku. 

Ima li primedaba? (Nema). Onda ja predlažem da se u tački 2) 
one dve podtačke umesto arapskih rednih brojeva stavi a) i b), jer je 
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ovako dupla numeracija, što je vrlo nezgodno, a i loše. (Glasov'. 
Tako je!). 

Prima li se član 15 sa ovim izmenama? (Prima). 
Prelazimo na član 16. To je raniji član 1б. (Č i t a): 

Član 16 

Na .presude sudova prvog stepena ima mesta žalbi na sud višeg 
stepena, čija je presuda izvršna. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Na redu je član 17, raniji član 16.   (Čita): 

Član 17 

Postupak po delima iz ovog Zakona je hitan. 
Ima l;i primedaba? (Nema). Prima lise? (Prima). 
Prelazimo na član 18, ranije član 17. (Čita): 

Član 18 

1) Dela izvršena pre stupanja na snagu ovog Zakona, a koja jo? 
nisu presuđena, kazni'će se po ovom Zakonu, ako propisi Uredbe o 
vojnim sudovima od 24 maja. 1944 godine predviđaju za ta dela iste 
ili strožije kazne od ovog Zakona. 

2) Predmeti koji su na radu kod1 vojnih sudova, a po kojima' do 
stupanja na snagu ovog Zakona nisu izrečene prvostepene presudio, 
predaće se na dalji rad sudovima, nadležnim po ovom Zakonu. 

Dozvolite da ja prvo učinim jedan predlog. Predlažem da se prva 
tačka prestilizuje tako da glasi: 

1) Dela izvršena pre stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja još 
nisu presuđena kaznite se po ovom Zakonu ako su njegove odredbo 
blaže od ranijih zakonskih propisa. 

Dr Dragič Joksiinović: Ja m'sUm da je ovde po sredi retroaktivno 
dejstvo a to je vrlo nezgodno. 

Pretsednik: To nije tačno. Iz ove odredbe to nikako ne proizilazi. 
Ima li primedaba? (Nema). Prima 1: se? (Piima). 
Na redu je pre I [»slednji član, član 19 ranije član 18.   (Č i t a): 

Član 19 

Savezni Ministar pravosuđa propisaćo potrebna uputslva za spro- 
vodenje ovog Zakona. 

Ima Џ primedaba? (Nema). Prima li se član 19 kako je pročitan? 
(Prima). 

488 



I poslednjć član 20 glasi (č i t a): 

Član 20 

Ovaj Zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
mokratske federativne Jugoslavije.« 

Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju važiti svi zakonski 
propisi koji su u suprotnosti sa njegovim odredbamai. 

Ima li 'pn'medaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Ovime smo završili pretres u pojedinostima. (Dr Dragic J o k- 

simovic: Želim da dam jednu izjavu. Molim za reč.) Izvolite. Ima 
reč dr Joksimović. 

Dr Dragić Joksimović: Povodom Predloga zakona o krivičnim de- 
limiai protiv države dajem sledeću izjavu u ime grupe narodnih posla- 
nika Demokratske stranke (čila): 

»Zakon o kažnjavanju zločina i prestupa protiv otadžbine, koji je 
u poslednjem trenutku dobio naziv Zakon o kpv.ičnim delima protiv 
države, baca senku na sve polotioke zakone, sa kojimai se on naporedo 
donosi. Kao Zakon o biračkim spiskovima, proizvoljan u tekstu i ostav- 
ljen proizvoljnom tumačenju isključive vlasti, i ovome je zakonu naj- 
teža sirana proizvoljna inkriminacija dela. 

1 u njemu se okrivljuje agotacija protiv tekovina Oslobodalačkc 
borbe i protih narodnih vlasti, što znači da se inkriminiše i sama disku- 
sija t'h malo određenih termina i svaka agitacija za reforme ucpštc. 

U mnogo pasusa ovaj zaikon govori o okupaciji i svojim retroak- 
tivnim dejstvom ostavlja nad zemljom nespokojstvo gledanja u 
budućnost. 

On daje težak utisak o stanju u zemlji, kao da je u njoj stalna 
podzemna akcija, neprekidne borbe buntovničkih bandi, izdaje i izdaj- 
nici, kao da zemlja vri u metežu, špijunažama i zaverama. 

Takvo stanje i rad na sređivanju putem slolradnog zl)<ya i dogo- 
vora, putem slobodne štampe i Konstituanle, ne ide zajedno. 

Taj uzbudljiv zakon fatalan je u ovom trenutku. 
Ili je realno što taj zakon 'konstatuje i protiv čega on pod'že uzbunu, 

i onda izborima nema mesta, dok se to stanje ne raščisti, ne sredi ; ne 
smiri, ili je netačno, pretcrano i tendenciozno zaoštreno, i onda se mora 
pitati čemu pomenuli zakon treba da služi u predizbornom vremenu, 
ako ne uvećavanju javnog nespokojstva, pretnje i pritiska. 

TaJ<av jedan zakon ne može biti danas od koristi nikome, pa ni 
onima koji ga predlažu. 

Ništa se u stanju u kome smo danas ne može učinili dobro, ako to 
ne doprinosi sređivanju, smirivanju, saglašavanju 'i pod-zanju vere u 
ostvarenje novog poretka, slobode, istine i pravdo. 
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I federacija, i ravnopravnost naroda, i bratstvo, sve to po našem 
mišljenju ide u duhu protivnom metodama, kojima ovaj zakon misli 
da obezbed' novi poredak.« 

Pretsednik; Nastavljamo dnevni red. МоУт sekretara Ratu Dugo- 
njića da izvrši prozivku poslani'ka. 

Sekretar Rato Dugonjic vrši prozivku. 

(Posle glasanja) 

Pretsednik: ObjavJjujem rezultat glasanja. Svi prtsutnJ članovi 
Zakonodavnog odbora glasali su z a, osim dr Dragića Jo'ksimovica, 
koji je glasao protiv. Prema tome. Predlog zakona o krivičnim 
delima protiv naroda i države primljen j© i u cel'ini pri konačnom 
glasanju. 

Za izvestioca većine Zakonodavnog odbora u plenumu predlažem 
narodnog poslanika dr Jožu Vilfana. (Glasovi :   Prima se). 

(Sodnica je zaključena u 13 časova). 
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12 СЕДНИЦА 
{24 августа 1945) 

Почетак у 10 часова. 

Претседавао Претседник Законодавног одбора Привремене народне 
скупштине Моша Пијаде. 

Присутни: Владимир Симић, Драгољуб Илић, Moma Пијаде, др Си- 
ниша Станкоиић, Ђорђе Андрејеиић-Куи, др Драгољуб Јовановић, Крсто 
Филиповић, Момчило Ђурић, Милоје Милојевић, Милош Минић, Митра 
Мнтропић-Ђилас, Лајчо Јара.мазовић, др Душан Недељковић, Раја Не- 
де.1>конић, Радован Грковић, Павле Савић, Милош Царевић, Све1о»ар 
Крстић, Јефто Павић, др Бранко Чубриловић, др Јожа Вилфан, Душан 
Кведер, Франие Лубеј, Миха Маринко, Макс Крмељ, Петар Станте, 
Јоснп Видмар, др Метод Микуж, Јооип Рус, др Макс Шнудерл, Франце 
Светек, Маријаи Сгилиновић, др Милош Жаико, Ђуро Салај, Јосип Цази, 
Вујо Косовац, Иваи Божичевић, Јевто ШапЈић, Нада Сремец, др Хинко 
Кризман, Павао Поцрнић, Триша Кацлеровић, Ђуро Тиљак, Шнме Бален, 
Јоза Миливојевић, Иван Рехоровић, Јерко Златарић, Дане Шхарица, 
Методија Андонов-Ченто, Петар Пирузе, Кемал Аголи, Епаминонд По- 
панлонои, Тодор Стојанои-Зкздин, Сава Медан, Рато Дугоњић, Симо 
Ераковић, Милош I'amoitHh, Перо Крстајић, Панто Малишић, Савко Ду- 
канац, Илија Стојаиавић, Драгол.уб Продановић; 

.MmiMcinp правосуђа Владе ДФЈ Фрапс Фрол. 

Претссдник: Огварам XII седнииу п молим присутне да најпре 
cacivmajv записник прошле седнмие Заасонодавног одбора. 

Секретар Paro Дугоњић чита залисник седииие ол 23 августа, 

Ирстседник: Нма ли примедаба? (T p и m a K a ц л e p o в и h : Mo- 
лмм за реч). Реч има лруг КацлсровиН. 

Триша Кацлеровић: Са јучерашњ« седнице случајно сам био отсу- 
iaii ириликом гласап.а и молпм да се унеое у записник да <ns\ био за 
законски предлог, уколико се може накиадио да поправи резултат 
гласаи.а. 

Прстседннк: To je немогућно. Прима ли се прочитани запмсник? 
(Прима). Замисиик je примл.ен и оверен. 
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Изволите чути саоишгења. 
Претседништво Принремене народне скупштине добило je од Мннп- 

старсгва иностраних послова Повељу Уједињених наиија и Статуг Међу- 
народног суда правде на ратифнкацију. 

Како Повеља и Статут треба формално да прођу и кроз Законо- 
давни одбор, дозволите да најпре прочитам пропратно писмо Претсел- 
ника Министарског савета којим доставља Повељу и Статут на ратп- 
фикацију.   (Ч ит a): 
ДЕМОКРАТСКА   ФЕДЕРАТИВНА   ЈУГОСЛАВИЈА 
ПРЕТСЕДНИШТВО МИНИСТАРСКОГ САВЕТА 

23 августа  1945 годннс 
Београд 

.     ПРЕТСЕДНИШТВУ  ПРИВРЕМЕНЕ  НАРОДНЕ  СКУИШТИНЕ 
ДЕМОКРАТСКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Б е o г p a д 
Част ми je упутити Привре.меној народној скупштане Демократ- 

ске федеративне Југославије, радн озакоњеи.а, Повељу Уједињених на- 
ција и Статут Међународног суда правде са следећим образложењем: 

Демократска федеративна Југославија узела je учешћа на Конфе- 
ренцији Уједињених нација за међународну организаиију, која je одр- 
жана у Сједињеним Америчким Државама, у граду Сан Франииску, ол 
25 априла до 26 јуна о. г. Ha Конференцији су, у њеним почетним фа- 
зама, узеле учешћа још следеће лржаве: Република Кина, Савез Совјет- 
ских Социјалистичких Република, Уједињено Краљевство Велике Bpii- 
таније и Северне Ирске, Сједињеие Америчке Државе, Француска, 
Аустралија, Краљевина Белгија, Воливија, Бразилија, Канада, Чиле, 
Колумбија, Костарика, Куба, Чехослоначка, Домнниканска Република. 
Еквадор, Египат, Салвадор, Етиопија, Г'рчка, Гватемала, Хаити, Хонду- 
рас, Индија, Иран, Ирак, Либанон, Либернја, Велико Војводотво Лук- 
сембург, Мексико, Низоземска Краљевина, Иови Зелапд, Никарагуа. 
Норвешка, Панама, Парагвај, Перу, Фнлнпинска Заједиииа, Сауди Ара- 
бија, Сирија, Турсжа, Јужио-Афричка Унија, Уругвај н Венецусла. 

У доцнији.м фазама позвате су и присуствовале и слелеНе лржаис: 
Аргентина, Белоруска Соинјалистичка Рспублика, Данска и Украјин- 
ска Совјетска Социјалистичка Република. 

Задатак Коифсренције у Сан Фрапииску бмо je да иаради један 
oiiuiTH међународни уговор којим he се, путем ме^упародне сарадње, 
моНи осгвариги ona инсока пачела n ииљеви sa које су се Ујслпп.гмс 
нације бориле у мипулом рату, a пре свега да организује rpajim међу- 
народни мир и безбедност и оствари услове у којима he се свн миро* 
љубиви народи света Mohu по-свстити ивградњи свог привредног, дру- 
ШГВеног и оваког другог напретка. У n:inpuieii.y оног свог задатка Кон- 
ференцији je такође било поверено да организује један међунаро.ши 
суд који he расправљати и решавати међумаролпе правне спорове. 
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Уједињене нације, на свом сасганку у Сан Франииску, имале су 
пред собом обиман материјал којим су иећ биле постављене главне базе 
будуће међународне организациј«. C једне стране, четири велике силе: 
Кмна, Савез Совјетских Соиијалистичких Република, Велика Британија 
и Сједињене Америчке Државе израдиле су један детаљан пројекат ове 
организације na конференцији .коју :су одржале у !месту Думбартон 
Оксу, близу Вашннгтона у Сједињеним Америчким Државама, у јесен 
1944 године. Овај пројекат допуњен je у извесним својим одредбама 
на Конференцији у Јалти. Поред тога, готово све Уједињене нације 
упутиле су Конференцији у Саи Фрашшску и своје измене и допу.не на 
пројекат угонора који je био предложеи од четири велике силе. C друге 
стране, уочи Конферениије у Сан Франииску заседавао уе. један посебим 
одбор правних стручњака који je израдио пројекаг Сгатута будућег 
међународног суда, служећи .се Статутом ранијег Сталног суда међуна- 
родне правде у Хагу. У раду овог одбора узеле су учешћа све Уједиње-нс 
нације, na и Демокрагска федеративна Југославија. 

Конферепција у Сан Франциску, после иапорног двомеоечног рада, 
постигла je све циљеве због којих се .сасгала. Конференција je израдила, 
уз пуну сагла1Сност свих лрисутних земаља, Повељу Уједињених нација 
као и Статут Међународиог .суда лравде. 

Новеља и Статут израђени су на лет језика, на енглеском, францу- 
ско.м, руском, шпањолском и кинеском, који су сви мбродавни. Оба ова 
акта чине један јединствени међупародни уговор који су потписале све 
зем.ге које су присуствовале Копфереицији у Сан Франциску. Могућност 
je остављепа да овај уговор потлнше још и Пољска. Земље које су 
уговор потписале или које he га пошисати постају чланови оснивачн 
Организације Уједињених нација, у чије чланство могу 'накнадно и пол 
извесним условима бити примљеие и друге државе. 

Повеља Ујелип.сннх нација и Статут Међународног суда правде 
ступају na снагу кад их ратифнкују пет иеликих сила, Кина, Француска, 
Савез Совјетских Социјалипнчких Република, Велика Британија и Сјс- 
лињеие Лмеричкс Држаие и већина осталих земаља. 

Цил.еви којима Организација Уједип.ених напија тежи јесу циљеви 
■ia које су и наши нароли, IOKOM овог рата, заложпли своје најбол.е 
снаге и у којима и они гледају најбољу гарантију за одржање мира и 
безбедности и изграли.у бол.е и cpehne привредпе и социјалне булућно- 
сти своје и целокупног човечанства. 

ПјЈема томе, Савезна плада Демокрагски федеративне Југославије 
Моли Привремену наролпу скутигину да Повел>у Уједии>ених наиија и 
Ciaivi Међунарочпог сула праплс, чији се iipomuno оверен текст налази 
У прилогу овог акш, изполи хишо озаконити. 

Претседник Мннистарског саиета 
Јосип   Броз  Тито,   с.   р. 

Пошретседиик   Мипистарског   caueia    и   Miimuiap   за    Конституанту, 
Едвард Кардсл., с.  р.;  Министар иностраних  послова,  др Иван  Шуба- 
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шић, с. p., Министар без портфеља, др Јосип Смодлака, с, р., Министар 
унутрашњих послова, Влада Зечевић, с. р.; Министар правосуђа, Фране 
Фрол, с. р.; Министар просвете, Владислав Рибникар, с. р., Министар 
финансија, Сретен Жујовић, с. р.; Министар без поргфеља * др Јурај 
Шутеј, с. р.; Министар саобраћаја, Тодор Вујасиновић, с. р.; Министар 
индустрије, Андрија Хебранг, с. р.; Министар трговине и снабдевања, 
Никола Петровић, с. р.; Министар пољопривреде, др Васо Чубрило- 
вић, с. р.; Миннстар шумарства, Сулејман Филиповић, с. р.; Миннстар 
рударства, Бане Андрејев, с. р.; Министар колонизаиије, Сретен Вуко- 
сављевић, с. р.; Министар социјалне политиие, др Антон Кржишник, с. р.; 
Министар народног здравља, др Златан Сремец, с. р.; Министар пошта, 
гелеграфа и телефона, др Драго Марушић, с. р.; Министар грађевииа, 
Стево Зечевић, с. р.; Министар инфор.мација, Сава Косановић, с. р.; 
Министар за Србију, Jama Продановић, с. р.; Миниетар за Хрватску, 
др Павле Грегорић, с. р.; Министар за Словенију, Едвард Коцбек, с. р.; 
Министар Босне и Херцеговине, Тодор Вујасиновић, с. р.; Министар 
за Македонију Емануел Чучков, с. р.; Ммнистар за Црну Гору Милован 

Ђилас, с. р. 

Другови и гослодо, наша држава узела je тако1)е учешћа на Конфе- 
ренцији Уј|едињеннх нација у Ca'H Францнску и преко свога прстставника 
Мини:тра спољних послова др Шубашића погписала Повељу и Статут. 
Савезна влада моли чгада Привремену народну скупштину да Пове.-ву 
Уједи)Бених нација и Статут Међународног суда правде хитно озакони. 
Према ггоме, ja шредлажем да ми усвојимо и Повељу и Статут без чи- 
гања, пошто je текст отштампан, и да само формулишемо закоћсхи 
предлог онако »cio као што смо то учинили приликом ратификаиије 
уговора са Совјетским Савезом. 

Дозволите да лрочитам текст предлога који сам припремио (ч и i a); 
Ha основу члана 2 Одлуке од 30 новембра 1943 године o врховном 

законодавном и изиршном пародпом пргтставимчком телу Југослаиије 
као привременом органу врховпе иародне власти у Југославнји и иа 
аснову Резолуције од 10 августа 1945 годнле o промени иазива Лнтпфа- 
шистичког већа народног ослобођења Југославије у Принре.мсну народну 
скуттину Декократске федеративне Југослааије, a на предлог Мини- 
старског савета Савезне владе, Привремсиа иародма скуштина доноси 
и проглашује 

ЗАКОН O ПОВЕЉИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 
усвојеној у Сан Франциску 26 јупа  1945 године, који гласи: 

Члам  1 

Одобрава се и добија закоиску снагу у Дежжратској ф«деративној 
Југославијн Повеља Ујсдип.сних нација, која je усвојена у Сан Франии- 
ску 26 јуна  1945 голиие и која у преводу гласи: 
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Овде долази прво текст Повеље a потом текст Статута, и, на крају, 
после потписа претсгавника 48 нацпја, долази члан 2 нашег за.конск'Ог 
гекста, који гласи (чита): 

Члан 2 
Овај закон ступа на снагу кад се објави у „Службеном листу Де- 

мократске федеративне Југославије", a обавезну .снагу добија кад се 
испуне услови нз члана 110 Повеље Уједињених наиија. 

Има ли 'Ko шта да пркмети? (Нема). Жели лн .ко да дискутује? 
(Нико се не јавља). Прима ли се законски текст o ратифнкацији По- 
в^ље Уједшћених нација и Статута? (Прима). Објављујем да je Зако- 
нодавни одбор једногласно и без дискуснје прихватио Повељу Уједи- 
њених нација и Статут Међународног суда правде. 

Сад да одредило известиоца. (М и л o ш M и н и h : Ja предлажем 
друга Мошу. — Глаигови:   Прима ;се.) Добро, примам се. 

Прелазимо на претрес Предлога закона o удружењима, зборовима 
и другим јавним сајстанцима. 

Ошарам иачелну дискусију. Има  реч др Драгољуб Јовановић. 

Др Драгољуб Јовановић: Другови, поводом овог законског пре- 
Длога ja бих хтео да подвучем велики рад који je наша Привре.мена на- 
родна окушитнна обавила за п&следњих неколико дана и значај тога 
рада за ствараље једног позитивног расположења у нашем народу. 

Народноослободилачка борба и сви учесниии у њој били су пред- 
М€т таквих клевета, a народна власт после ослобођеља, a иарочито у 
току ослобођеља, толико нападана. Руководиоин нашег новог државног 
живота били су сумн.иченн најгорим иамерама. Целокупан поредак био 
je изложен такође суми>ичењу, a ja бих додао: и једној идиотској кри- 
1ици од стране људи који нису имали апсолутно ннкакве квалификације 
Да критикују, a исто тако и од стране људи који су добронамерио кри- 
тиковали, али који су били рђаво обавештени и којн су били спремни 
Да од нове власти очекују само иајгоре. И зато, један no један закон 
који су се низали пред нама у Закоиодавно.м одбору a затим пред пле- 
чу.мом llapo.'uic скупипине, долазили су један за другим као ударии 
CSHM лажима и лод.мегаљима, a с друге сгране као низ олакшаи.а на- 
l'o.'iim.M масама које желе да M иово ствара и које гледају у закоиима. 
КОји су долазили један за другим, доказ да ,се то ново одиста и ствара. 
Закон 0 бнрачким списковима отвара врата биралиапу како великим 
масама тако и великом броју новог света. Закон o Уставотворној скуп- 
Штини показује да je сушгина ноиог поретка сасвим друкчија од оне 
коју су замишл.али .члоиамерииии. C друге стране, ^када се говори o 
Диктатури, Закои o изборнма народних посланика дошао je да подвуче 
Нашу иамеру да ice спроведу демокрагски избори, na које nehe >шћи да 
Приговоре ни они из UHOcrpam ma im они из земље. Закон o државл.ан- 
ству показао je још више моралаи, сгички и хумани стам, који je нова 
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власт узе.ча према сви.ма они.ма који су чак и погрешили. Нарочито Закон 
o одузимању држављанства документује вољу коју народна власт лока- 
зује да би окајали своју грешку они који су дошли под суднћу да не 
воле своју земљу. Закол o војним судовима, a иарочиго Закон o крк- 
внчним делима против народа м државе, који ,смо јуче донелн, показује 
разлику између садашњег права и оног права против кога ICMO се борили 
пуних 25 година. Закон o шта.мпи, најзад, којн тек има да изиђе пред 
пленум, али «оји смо ми овде савесно проучнли, има да пакаже да ће 
се у овој држави заиста изградити један нови поредак. И када гово- 
римо o томе, ja имам у виду и сва сумњичења која нам се упућују, 
нарочнто нама који ниомо комушгсти. 

Али ja сам срећан шго у овом дому могу да поздравим још један 
закон који долази да још више оловргне сумње « све оћтужбе, закои 
који у Југославији није шостојао у овоме смислу. Чим сам сазнао пре 
месец и no дана да ће један такав закон битн изнесен шред Народну 
скупштину, ja сам oiarpao да je то акт мудрости. Странке значе крит^ку, 
критика значи дискусију, a дискусија значи кошролу, или странка значм 
лискусију и контролу. 

Нова народна власт може и допустити да буде дискусије и може 
допустити да буде критике. И пристаје иа контролу јавности. To заиста 
није слаба власт, или бол.е речено то je власг која ice ничега не боји н 
због тога сам ja сматрао да овај закон пр&тставља акт мудрости и акгг 
храбрости. 

Зато што су наша зеиља и наш народ толико лропатили, толика 
зла видели од поцепаности нашег лолнтичког живота, парочито у извс- 
СШШ крајевнма, особито у Србији, мање у Словелији a још .мање у 
Хрватској и другим покрајннама, нарочито иаш српски иарод, где je 
бнло довољно храбростн да сс говорн o странкама, овај закан целом 
апаратуро.м штампе, која се данас ствара, и са огромни.м бирачким ма- 
сама, које се увлаче у наш политички живот, претставља велику добш. 
Страначкн живот био je раније ограничен на мали број људи. Уоста- 
лом, и у свим другим земљама, у Француској и Енглеској, уствари иали 
број л.ули бавио сс политиком; полнтика je бнла монопол једног броја 
људи. Међугим, у дапашп.им приликама огромне масе улазе у полнтику 
и због тога није свејелно какав he се режим за странке донети. 

Међушм, ja мислим ла наша храброст неће бити доведеиа у иску- 
шење, јср je наш народ већ пре 16 година, 1928 годиис, када смо били 
у нанечерју шестојануарске ликтатуре, наш je народ показао, a то смо 
ималн прилике да увилимо ми који с.мо посхјатрали друштвени живот, 
да он не жели полигичку борбу na старим осноиама, нсго да жели једап 
јавни живот под сасвим другим условима. 

Свн сс добро сећате, нарочиго такозваних ваппаршских зборова за 
сељаке. Tu ванпаргтки збороин jom ii|)e 1928 године, чак и пре убиства 
Стјепана Радића, били су знак да сс жели ла се политички живот реор- 
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Ганизује. И ми левичари, и комунисти, ми који oio били у Земљораднич- 
"кој странци на крајњој левици, осетили смо да се ради o нечем нов»м 
и да масе налажу императии новој организаиији политичког живота. Вн 
хе сећате, како то није било ништа ново, да се у име 'краља Алвксандра 
појављује Настас Петровић и др Милош Тупањанин. Они покушавају да 
■се ставе на чело једног покрета. Два шртиска човека покушавају да 
узму у iCBOje ру«е тај покрет. Онда се појављује Марко Кожул, Хрват, 
који je такође лолитички лисац, и покушавао да се као дшнистар стави 
на чело тога покрета. Међуггим, тај локрет добија други карактер, ои 
постаје до те мере масован 'И револуиионараи да je морала да буде 
поднесеиа у Скуиштини интерпелација, после збора на KO^IC ice појавио 
лрофесор Љуба Радовановић. Тада су сељаци na једном збору реклн: 
■„Идемо на Београд да тшцепамо мениие или да тражимо (же који држе 
У својим 1рукама те менице." Тада je Милојииа Јовановић поднео интер- 
пелацију у Скупштини упућену Корошцу и рекао: „Видчте ли ви шта 
се догађа на вратима Београда?" 

Такве .су се ствари чуле на збору у Раљи, затим у Сопоту и другнм 
Местима. Краљ Александар je видео шта се ради и on je 6 јануара укинуо 
политички живот под изгоиором решавања хрватског питања; он je 
упропастио политички то аитање. To je био највећи локушај у нашој 
земљи да се лолитички живот уништи. Ми смо издржали шестојануар- 
ску диктатуру. Међути.м, чим je грануло нешто сунца, не много, одје- 
Данпуг се појављују странке, стнара се Улружена опозиција и 1936 го- 
Дипе усред Београда, a upe тога у Љубљани, ми смо шравили Фронт. 
Taj Пародни фроиг значио je скуп левичарских страмака, у који улазе 
комунисти, левичароки земљорадници, републиканци и неки социјалисти. 
Али, буржоаоке партије нису хтеле да дођу у <l>ipoiiT. Оне су хтеле нешто 
Друго. Међутим, доцније у Удружену оловицију нису хтели ни ре.пу- 
бликание ни iKOMVHiicTC. Дошло je до тога да je чак и Петар Живковић 
стварао опозицију. To je суттина nauie политичке .стварности и зато je 
данас, када се обнавља политнчкн живот у namoj земљи na основу рани- 
јих политичких странака, важпо да подвучем ко je и како гледао на 
органивацију лолитичког живота од Видовлапаког устава до данас и ко 
je тражио слободе, a ко je те •слободе олузимао. 

Дапас, када je у нашим рукама све што je за обнову тога поли- 
ГИЧКОГ живота потребно, ми треба да покажемо мудрости и храбрости, 
али и правилну разборитост. Политички живот иреба да се проширује и 
мобилишу људн у стралке. Иародни фронт треба при томе да локаже 
"уно разумеваи.а, како за оне који су у Фронту тако и за оне који треба 
Да дођу. И зато ja ммслим да ћемо ми и у овом правцу локазати оно 
равумевање које смо локазали доношењем досадаи111>их закона и поипо 
^е ради овде o извссним законима којн су од оиштег интсреса сматрам 
Да би за њих тр<;бало да гласа и оповииија заједно са иама. J ep, ништа 
иије лакше него глачати п p o r и в, a када омо се у Законодавно.м одбору 
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и у пленуму сложили код неколико закона, који су, уосталом, нрло 
осетљиви и тугаљиви, то би могло да буде и у овоме случају, што значн 
да je одиста дошло ново време. 

У томе правцу, ja хоћу да подвучел! шред јавношћу, и то желиш да 
се чује и у пленуму, да ми у Народном фронту не стојимо на гледишту 
једнопартиског 'система и да они који се ■боје диктатуре или некаквог 
„левичараког фашизма", сви они IKOJH сумњиче маршала Тита или ма 
кога од нас да желимо да стварамо једнопартиоки 'систем, могу да буду 
уверени да до тога неће доћи, не зато што ми немамо довољно снаге 
да то опроведбмо или зато што постоји притисак, који каже да то није 
паметно тако чинити и да ие треба тако чинити, него (Само зато што 
познајемо наш народ. Наш народ no својој структури и менталитету 
иије за једпопартиски систем. Пре свега, зато што постоји једна јака, 
дугогодишња традиција у Србији, мање у Хрватској, a још мање у 
другим крајевима. Ta јака традиција значи традицију дискусија, саве- 
товања, a не зашоведања. Ta јака традиција налаже нама да o мањини 
воднмо рачуна и да дамо 'народу 'могућиост да се договара и да сам o 
свему расправља, као што je случај у задрузи у којој je старешина 
само врховни господар, али и врховни слуга; он најдоцније легне a 
устаје шрви. Међутим, он води рачуна o свакоме, али и слуша сва- 
чију реч. 

И наши сељаци договорили су се у Орашју, a затим у Остружници, 
пред Београдом, где je заседавао читав мали парламенат. У традицији 
je српског народа да ништа iHe ради no зашовести него no договору и у 
сарадњи. Утолико npe морамо водити рачуна o тој јакој лолитичкој 
традицији која се локазала '.конструктивном, јер je тај 'народ створио 
једиу јаку државу. Утолико upe треба водити рачуна, јер ту традицију 
пије vcaieo да обори im шестојануарски режим. Ono што нас руководи 
да обповимо .политички живот na бази страпака јесу објективни услови 
који захтевају постојање више странака. 

Сви опи који схватају исгариски материјаливам, лако могу схва- 
тити да странке нису власпишгво лоједипапа или 'поједипих иластодр- 
жаца 'као шго je био Пера Живкгаић, да чак ствара и опозипију тиме 
што je замислио Хођеру, neio да су странке засшован« у самим фп- 
зичким и јкихолошким условима. Код једпога парода, у коме постоје 
класе, a код nac лостоје класе, тамо где постоје сталежи и где постоје 
многобројпе лруштвене класе, природпо je да тај народ има своје nper- 
ставнике. Утолико npe што смо ми један народ са више пародпости, IKOJU 
и.ма лрипаииипсс више вера и лрипаднике разппх ранијих политмчких 
арапака. Дакле, поред тих објективних услова има н субјскгиштх. 
To je наша прошлост. Треба знати да још живи иарочито прошлосг 
Србпје; народ Србијс пије хтео да иде no оаловести пи лод јсдпу капу. 
У XIX веку ми смо имали две дипастије и људи су ломоћу те две днпа- 
сгије, тиме што су их меп.али, вршнли извеспу кантролу и поправљали 
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rpeunoe и једних и других. Карађорђевићевци и обреновићевци, кон- 
зервативци и либерали, напредњаци и радикали, a после тага стари ра- 
дикали и млади радикали, самостални радикали после 1902 године, и, 
најзад, радикали и демократи показују и доказују појаву страначког 
двојства у политичком животу наше земље. Све се то провлачи кроз 
нашу историју и показује да ми no своме менталитету никад не идемо 
no инстинкту као стадо, него да .се парод диференцира. Ми смо народ 
који воли да се дели, који воли да слуша и савете, али и да каже своју 
реч; шарод који не иде један за другим у лотиља«. И добро je што je 
наш нови законодавац водио рачуна o томе. 

Исто тако у Словенији постоји традиција, која je дубока и ne 
верујем да je преброђена, иако Словенци живе дапас у заносу уједиња- 
ван>а, јер ће се после толико стотина година наћи сви заједно у својој 
домовини. Они су сада у пијанству тога одушевљења уједињавања и 
заборављају поделе које су их раније делиле. Али, све he то да оживи. 

Тако у Хрватској постоји једна подела дубока, подела између села 
и града; град je тамо нешто што je туђшкко a село што je национално, 
град je у служби капитализма a село на свој начин сељачки соција- 
листичко. 

Ма«едонија још није подељена, није ли имала могућности да се 
подели, јер je имала увек туђина који ју je газио, макар се он звао 
Турчин, Арнаут, Србин, Бугарин или ко други. Али једнога дана, када 
се прилике среде, македонски народ шаћи he се такође у сличној ситуа- 
Цији, јер то захтевају социјалпе и политичке лотребе. 

Да не говорим o Црногорцима, o Црној Гори где су традиције 
између двора и парода, где je двор тражио везу са иностранством a 
народ везу са осталим локрајинама. У Цриој Гори све до јуче буктао 
je такорећи ирађапски рат. У Црној Гори не можете такође спровестн 
једнопартиски систем. 

Најзад, то су све аргументи који захтевају да не правимо једну 
партију и Фронт, да Народни фронт не буде обнављање ЈНС и ЈРЗ-е. 
Због гога ми Пародни фроиг ne схватамо као једпу странку. Међутим, 
када говорим o стра.икама у <l>i)()iny, ja ne мислим na његово слабљење 
него na јачање, јер уколико ми ne задовољимо потребе свих у Фропту 
onu hc тражити то извап Фропта. Сем тога, у павипи je код народа, ако 
je мој 'комшија радикал ja hy бити демократа или нешто друго. Зато 
Што код inaiuer парода лостоји та потреба дифе-реппирап.а, потребно je 
Да je вадовољиио у Фропту да се ne би то тражило извап Фропта, ла да 
многи људи који су у Фро1ггу или he бити у Фропту ne траже neuno 
Друго пзван Фронта. 

Ja ие зна.м да ли се довољно јасно изражавам. Moja je идеја да 
Иародпи (|)1)опт Ј^еба да будс једпа комплетпа народна ^ргапизација 
Koja задовол.ава све потребе пародпс душе, a богами, и све ишересе 
()пнх који раде, то јест, који не живе na ту1> рачуп и ne ек.С(плоати1пу 
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друге, a они који се везују за реакиију, оним који.ма федерација није 
на срцу, ти људи нвка остану ва« Фронта. И шта he нам они у Фрошу. 

Ja хоћу да у Народном фронту булу 'напредне снаге, све што je 
позитивно," све 'што je конструктипно, да у будућности не '/уде друштва 
ни појединаца који he ексллоатисати другог, експлоатисаги човека до 
крајњих мотућности, и у коме ће .сс у једном благостању подићи застава 
слободе. Нема слободе без благостања. O слободи говоре они IKOJH су 
богати и имућни, зато што имају предуслове, a народне масе хоће бла- 
rociaibe, хоће оно што чини основицу живота, то зиачи хоће хлеба, 
одећу, стан и друго. Ми морамо задовољити све оне који томе теже и 
који то желе. 

Ми с.мо уверени да he у тој тврђави благостања да се поднгне и 
застава личне слободе. 

ETO, TO су разлози због 'Којих ja шоздрављам тај закон .не yлaзehи 
у детаље, o којима ћемо доцније говорити. Поздрављам тај закон и 

1кажем да je то доказ иолитичкс снаге на првом месту, доказ самопо- 
уздања пред земљом и иностранством, доказ вере у нашу Армију, у 
на.ше антифашистилже, сшгдшкалне, женске и омладинске оргаиизације. 
To je доказ снаге оних елешената, оних странака које су основале и по- 
пеле ову борбу, на првом месту Комунистичке партије и оних странака 
које су радиле и бориле се за раинопранност, то je доказ .caMovBapeHocTH 
сних тих факто.ра и доказ суверсног права људи који знају да нема 
ништа да им се лребаци, и да aiKO греше знају да се то грсши у доброј 
намери да би te .постигло нешто боље, и који имају храбрости да поглс- 
дају смту у очи говорећи: ми радимо овако зато што мислимо да je 
тако потребно радити, a волели бисмо да чујемо шта бисте би урадили 
у приликама материјплним и политичким какве смо ми наследили после 
овог страховитог |рата. 

Због тога hy ja гласати у начелу за овај закон. Али jom више од 
тога, ja га поздрављам као један од најтшзитивнијих закона и то не кз 
иартиских разлога него из разлога општих народнмх иитереса. (Одо- 
бравање). 

Прстседник: Реч има Савко Дукаиац. 

Савко Дуканац: Другови и господо народни лосланиии, ja желим 
да проговорим неколико речи o овом за1хону. Ham иарод - a када сам. 
рс.као наш народ мислим на нас Србе, — т\а једну традииију од лреко 
140 година у .погледу зборисања и удружињава. Прво његово збори- 
саи.е било je још за владавнне турске, и то негдс под ведрим небом, 
под храстом или каквим дрвето.м или поред какве воде. 36upmiiyhH и 
yдpyжyjyhи се, 'наш народ je тада повео огорчену борбу, »сто онако 

■као што je водио и ту борбу од 1941 за ослобођеи.е umne земл-е, било 
од непријатеља и окупатора, тада Турака a сада Исмаца и других. Тако 
je и у ono време вођепа једиа од naJBehMx борби против петстогоди- 
шњих угњетача српоког народа. Међутнм, ова борба и ona борба, између 
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ове и оне борбе огромна je разлика. Ондашњи наши бории нису имали 
ничег, сем гпонеке пушке и мотике, ашова. C тим су ишли у борбу и 
TaiK-o удружен наш народ je победио царевину турску, и, на крају кра- 
јева, кроз борбу од 12 до 15 година он je извојевао себи самосталност. 
Од тог доба води се и даље борба у циљу ослобођења осталих народа 
на Балкану. 

Наш народ и.мао je правилан појам o зборисању и удруживању. 
Нико га није ометао нити ограничавао, и баш зато што га нико није 
сметао ни ограничавао, on je no оном свом дубсжо урођеном инстинкту 
увек био, може се рећи, на правом путу. Он није 'никада грешио. За ово 
нес.метано удруживање н несметано зборисан.е нека нам послужи пример 
од 1903 до 1912 године. To je била једна epa, која може сада, која 
може евентуално доћи. To je била epa чглободе несметане ни од кога, 
na зато je и иаш народ могао у оним борбама да издржи и да остане 
на висини и да буде лобедилац. 

Чтл ое1 почињу народне слободе да кзпутавају и ограничавају, ве- 
рујте, (правог живота иема. Нико готово није био та.ко на ивици пропасти 
као што je 1903 била Србија. Али, убиством краља Александра и iterone 
жене, свргнућем те династије и завођењем једиог слободарског режима, 
потпуно слободарског може се рећи, и дово^ењем на управу земље 
поштеиих и карактерних људи, дошло се кроз слободу до •благостања. 
Ja мислим да .без слободе ne може бити благостања, само кроз слободу 
се долази до благо.стања. 

Закон o штампи и овај Закон o удружењима, зборовима и другим 
јавпим састанцима, то су два најглавнија политичка закона. Ако они ne 
буду такви да ce може несметано удруживати, да се може неометано 
зборисати, онда ja не видим како се може доћи до правилног и здравог 
развоја шолитичких прилика. И зато што ne могу да видим да се доиста 
може доћи до тог момента, до праве слободе, већ видим да се у inoje- 
дииим одредбама предвиђа ла се због извесних разлога могу раслустити 
страпке изабране и да се може распустити једна странка која постоји и 
која je одобреиа, као и да je све то 'могуће чинити и no Закону o штампи 
у поглелу забрапе листова и осталих публикааија, опда не видим да по- 
стоји слобода за рад и постојан.е јсдне политичке странке, a исто гако 
и слобода за политички живот. 

Зато што то видимо, што долази.мо до закључка да ne може да буде 
слободног кретања, кретања страначког, н да не може да буде сло- 
бодног зборисап.а и удруживап.а, моја група гласаће против овог 
закопа. (Један глас : Ако псКсте ово, онда вам остаје фашизам!). 
Молим вас, немојте то бар мени пребапивати, јср пема пикакве логикс 
У  raiKOM iiopel;eii.y. 

Мрстседник: Има реч друг Милош ЦаревиН. 

Miuioiii Царевић: Када je реч o правима и дужностшма грађапа у 
једној организованој зе.мљи, када je реч o слободама у демократском 
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смислу речи, никада се не може претаоставити нити замислити некаква 
анархистишка слобода, слобода без икаквнх ограничења, слобода поје- 
дииаца која штети они>ма крај себе, или слобода која наноси штету 
организованој заједници. Тако и код овог закона, и код свих закона које 
смо донели, мора се водити рачуна o целини државе и o општим инте- 
ресима народа. Никада се не може до1пу.стити да појединци илк групе 
могу у тим својим слободама ићи толико да не воде рачуна o заједнич- 
ки.м интересима целине. 

Ja овај Предлог закона o удружењима, зборовима и другим јавним 
састанцима 'повдрављам као најбољи одговор свима онима који су рекли 
да je наша народна власт искл.учива и који су тврдили да она другима 
ништа не допушта. To није тачио. Овај законски предлог o збору и 
удружењима има све особине једног одиста демократског закона, јер 
допушта организовање и удруживање људи1 у циљу политичког, 'кул- 
ту.рног, научног, техничког напретка. Када je реч o полити.чком удру- 
живању, овај закон даје широке могућности политичког оргаиизовања 
у смислу основних, темељних шринпица 'на којима je заснована наша 
државна заједница. Он забрањује само таква лолитичка удружења која 
су себи .поставила за циљ фашистичко и профашистичко деловање. To 
je, уствари, позитивно ограничење које овај закон прописује. 

Ja не могу да се сложим са анима који xohe да преппоставе злоупо- 
требе које би иародна власт могла да чини на основу закоиа, да иекоме 
спречавају удруживање или зборисање. Ми смо у nauioj прошлости 
имали случајева, и то je било основно да je власт злоупотребл.авана од 
oprana те ■власти. Али, за разлику од с.таре бнрократоке власти, данас 
имамо народну власт, бирану од народа. Ако та власт ne дозволи један 
збор и то својом грешком, na то се и понови, сам народ који je за такав 
збор нмаће прилике да смени ту власт. 

Ja hy ca тих разлога гласати за onaj за1Конски пројекат н у начелу 
и у појединостима. 

Претседник: Има реч друг Кведер. 

Душан Кведер: Ja бих хтео у неколико речи да изложим своје 
мишљење поводом гов&ра др Дра1ол>уба Јоваповића. 

По иашем .мишљељу, Драгољуб Јопаповић добро je применио прип- 
цип историског материјализма у погледу објаиш.авања извора полигич- 
ких партија у друштвеном животу, али истовремено смаграм да je он 
иа неким местима наолако примењивао приниип историског материја- 
лизма, и то онда када je говорио o Словепији. Друг ЈованоииК Je рекао 
да политичке лартије, уоппие политичко митл.еи.с произлази из дру- 
ттвених класа и сталежа и да су one израз тих друшгвених слојева. 
To се у целости може шри^менити и за шрилике у Словенији. Са.мо друг 
Јоваковић није тачпо видео изворе полигичкнх napinja које су у прошло 
време постојале у Словснији. Збиља, Словенија je у кжу више деценија 
била раздељеиа na два класична табора на табор клерикализма и либе- 
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рализма, односно напредњака. Међутим, ова .политичка подела у Сло- 
венији, o којој je реч, није одговарала основној политичкој подели 
иладајуће класе у Словенији. У току Народноослободилачког рата, nap- 
тиске вође потпуно су се одвојиле од народних маса и отворено сара- 
ђивале са окупатором и другим издајницима. Ha тај начин, народне 
масе нису више осећале разлике које су раније постојале између њих, 
него су <:е све сврстале у једну политичку грулацију, у грушцију која 
je претстављала Народноослободилачкн покрет за борбу еротив акупа- 
тора, na и за борбу против H.eroiBHX слуга, тј. лротив ранијих својих 
политичких руководилаца, који су пришли окупатору и тако издали 
народ. Ha тај начин, настао je у Словенији један лолитички покрет, 
садржан од 28 шртија и група, покрет који je прерастао у један једин- 
ствен фронт, из кога je настао наш данашњи Јединствени народноосло- 
бодилачки фронт Југославијс1. To je била Оовободителна фронта Сло- 
веније. Због тога сви ми приладници Народноослободилачког фронта, 
од комуниста, шрвко хришћанских социјалиста, националиста и припад- 
ника бивших сељачких странака, од првог до последн.ег, верујемо да 
иајшири слојеви наших народа не желе никакве групе него желе уче- 
ствовати у Јединствено.м народноослободилачком фронту. 

Ja мислим да ueo политички развој у Словенији доказује ту чиње- 
ницу, да малифестаиије народа то доказују, доказују да словеначки 
народ све више и више иде у правиу политичког уједињавања. Ми Сло- 
Венци у Народној скупштини, стојећи на становишту да сви, почев од 
комуниста na до најлесничарскнјих елемената, сматрамо да у Словенији 
чема других политичких партија осим Фронта и да их није потребно 
ни стварати. 

Из паведмих разлога ми ћемо без сваке резерве гласати и за овај 
закон да би се у Словенији онемогућило стварање услова за такве лоли- 
тичке партије које .не желе да признају тековине Народноослободилачке 
борбе. Ми долуштамо да се лолитичке шрилике у другим деловима 
Државе развијају друкчије и да постоје организоване лартије или уста- 
Иове. (Одобравање). 

11рстссдннк: За реч се пријављује друг др Кризман. Изволитс. 

Др Хинко Крнзкан: Другови, мспе свака дискусија у пачелу пот- 
cjeha na један напис из Совјстоког Савеза. Састали се неки младићи, 
Лобропамјерпп ударнипи да расправл.ају. Воде диокусију у 'начелу и го- 
иоре o пЈшмјени хиск>риског .материјализма, a тамо негдје у углу сједи 
Сталзин и .пушн лулу. Када je дискусији једиом дошао крај, on je рекао 
таме друппву: „Сувишни cv многи разговори n .многа идеолошка 
Надметања. Треба прпсгупитп храбро оном раду кога вријеме тражи, 
1реба рјешавати, треба радити и опда he се 'нидјети шта je пајбоље". 

Ja д|)жим да у пашим пачелпим диокусијама треба бити што краћи. 
Чред пама je закон o збору и удружеп.има, na и политичким слободама. 
Међутим, ријсч политичка 'слобода je највише улотребљавана и злоупо- 
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требљавана. Треба приступити раду, традицији новог поретка. Ми твр- 
димо да имамо Ћрадицију Народноослободилачке борбе, a то je рад и 
поредак Делкжратске федеративне Југославије. 

Овај зжо« je, такорећи, један од камена темељаца новог поли- 
тичког поретка. Он отвара лут нормалном политичком животу, отвара 
могућности формирању странака. Он демантује тврђења оних злона- 
мјерних људи и реаисције да се појављује жеља са .наше стране за тота- 
литарним режимом. Пошто je то тако, ja ћу гласати за овај законскн 
пројекат и у начелу и у лојединостима. 

Претседник: Има реч друг Минић. 

Милсш Минић: Овај закон o удружењима, зборовима и другим 
јавним састанцима мислилј да не доноси ништа много новог у нашем 
политичкО'м животу. Мени се чини да on више озакоњује једно посто- 
јеће стање, уводи известан ред који je неопходан за једну државу и 
њен лолитички живот. Странке o којима je реч у закону тшстоје, оне 
раде, оне имају своје претставнихе у Фронту. Постоје такође и странке 
ван Народног фронта. Значи, да овај закон озакоњује постојеће стање. 

Овај закон je, сем тога, плод четворогодишн.е борбе наших народа, 
он je једна од тековина борбе прагив фашиама. И баш зато што je он 
израстао из саме Народноослободилачке борбе o.i! има исту ону одлику 
коју имају и CIBH наши шолитички закоии, a то je да нс допусти онима 
који су се борили против демократије да се демократијом служе. Ту 
одлику има и Закон o бирачким списковима, као што je имају и еви 
остали наши закони. Не дозволити антидемократима да користе дсмо- 
кратске слободе да би рушили демократске слободе. И када je то тако, 
ja се стално питам, какви су разлози руководили мањину да се изјасни 
аротив овог закона. Господин Дука.паи je врло кратко говорио и 
рекао да се његова грула изјашњава против овог закона углавном 
зато што тај закон предвиђа извесна ограничеи.а слободе и mio прсл- 
внђа могућност распушта^а странака и забралу збароиа. Лко je r Ду- 
канац пажљнво прочитао закон ом мора доћи до закл>учка да су органи 
иадлежни за одобранам.е политичких страиака и за одобраваи.с зборова 
о|)гани које народ бира. 

Мени ce чнни да излагања претставника мањинс иду за тим да се 
дају де.мократске слободе сваком појединцу, na и окоме ко je за време 
окупације био на ст.рапи фашизма. Ta тенденција фаиоризира фашисте 
и даје и.м 'могућности да шошово грутппу своје разбијене снаге и да, 
потломогнуФИ од међународне реа«ције, ирте шсргај на демократске 
СЛОбоде паших парода. 

По 'моме схватању onaj закои јамчи и гараитује потпуне слободе 
политичког живота и разпнтка, a ирло оштро, и сасвим оправдано, сше- 
могућује фашистичке елементе да злоулотребе слободу политиадсог 
живота. 

Ja hy гласати  з a   оиај закон. 
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Претседник: Реч има друг Симић. 
Владимир Симић: Ja прихвшгам сугестију друга др Кризмана да 

не треба бнти дуг у диску.сијама, али ипак желим да кажем неколнко 
речи поводом данашњег закош који je на дневном реду. Мене радује 
случајна коинциденција да се ,на данашњој седници Законодавног одбора 
прихвата Повеља Уједињених нација са Статутом Међународног суда 
правде и Зжон o удружењима и зборови-ма. Ja у тој коинциденцији 
видим не само једну случајност него и нешто ства^но. Повељу Уједи- 
њених нација израдили су они лароди који су поднели огромне жртле 
,v борби да би савладали фашизам. Пре два дана прочитали смо жалосну 
статистику коју je „Танјуг" објавио да je од фашистнчког терора у 
Европи, без обзира .на жртве НЗ' фрошу, страдало н .поубијано 26 мн- 
лиона људи, жена и деце. Кад то и.ма на уму, човек долази до закључка 
да треба предузети све да се једал такав фашизам ншкада не поврати, 
учинити ове што je потребно да се угуши агресија таквих елемеиата. 
Нажалост, то се не може учинити једним замахом, једним замахом се не 
може уништити ова опасна хидра. Теже je одржати мир него добити par. 

Данас ћемо, после ове лепе и конструкггивне ди(жу.сије, дати свој 
глас и за овај закан, шоред закона које .смо иећ донели, a који су бзш 
у духу прописа Повеље Уједињених нација. Стога ћу ja гласати за овај 
законски предлог. 

Претседник: Има реч господин Илија Стојановић. 

Илија Стојановић: Гооподо народпи ■посла^ници, ja бих хтео .само 
неколшко речи o опом заишну ради објашњења извесних чињекица. 

Став к-oj'H je г. Дуканац малопре подвукао долази из чисто теори- 
ског схватања ствари, тј. држећи се једиог приицмпа и дефиниаије, коју 
je дао један позиати професор Правног факултета у Паризу, да je на- 
роднн сувереинтет израз већмне иародиог мишљења у земљи. Ta дефп- 
"иција доводи до закључка да je прнродпа ствар, да тај појам изражен 
У већини претотавља и појам изражен од '.мањиие. Пре.ма томе, пштребпо 
je, да би постојала .народна иол.а, народни сулеренитет, да постојп и 
диференцијација политичког мишљења у земљи. Све то може постојати 
само ако постоје одговарајући услови за слободал политич^и жинот, 
који даје могућности да се изрази мишљење и већин« и мишљење ма- 
и.иие. Стога смо ми овде, у Скупппини заузимали више пута супротаи 
став од nimiubeiba iietiHnc, али смо долазили и до сагласности. Дубоко 
са.м уверен да се путем узајамног cx«aiTanja и равумевака најлапредни- 
јих политичких група може доћи до најбољег резултата у погледу 
разнитка полигичких шрилика и државиог ypel;cii.a. Ja ми.слим да je овај 
парламенат постао утолико вите интересантнији бат због тога што се 
Чуло и сумротио мииивси.е 'које je изазвало диакусију и тиме расветлило 
извес.не ствари. 

Ja могу да кажем да се слажем да не можемо допустити да извесни 
фатистички сле.ченти, који су још од 6 јануара  1929 голине били на 
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власти, што сам ja најбоље на својој кожи скупо осетио, шоново доведу 
до онога што je бнло. Али, не могу да разумем пребаи.ивање да ми 
желимо ма у IKOM погледу да фаворизиримо појављивање ма 'каквих 
фашнс.тич«их организација у кашој земљи. Ми смо се увек залагали за 
пуну демокрахију, пуну .слободу и желимо да то тако буде. 

Један закон може да буде врло добар, али у пракси може да се 
локаже као рђав. Све зависи од тога како he се тај закон* примењивати. 

Ми смо учинили једну ограду у логледу ограничења слобода и по- 
лнтичког живота због тога што над! се чини да извесне одредбе не дају 
ловољно .могућности за фо.рмирање таивог живота. 

Претседник: Ja сам пажљиво слушао диокусију и ja не видим ни- 
каквог .разлога за мањииу да у начелу гласа  п рот м в. 

Реч има друг Кацлеровић. 

Триша Кацлеровић: Дискусија би била много плоднија и интере- 
сантнија да je мањина стварно образложила свој став sauno гласа у 
начелу лротив. Човек. може бити •незадавољан поједишш ставовнма 
закона, али je потребно образложити cuoj став када се гласа у начелу 
протии једног затона. Из тих разлога дужна je опозииија да то каже. 

Када je реч o праву мањине сматрам да ту шостоје два мамепта: 
положај мањнне у прошлости и њен положај данас. Право мањине je, 
no буржоаском схватању, да засгупајућн своју идеологнју и борсћи се 
^а победу свога мишљења у.потребљава извесне методе, као што je, 
ла npmiep, опструкција. Уствари четири момента, односно четири начина 
ломоћу којих мањима може да се користи у борбн иротив већи.не да 
њено иишљење преовлада јесу: прво, да добијЧ1 могуКиост да слободно 
ради на ширењу свога програма и идеја; средство за ro су апструкција, 
лпстипенција или пасивап отпор. И лако даље. 

Данас je ситуација другачија. Данас je народин суие1>енитвт оличеи 
у радницима, сељацима и поштеној тггелигспцији, у иело.м радном 
народу. 

Има једна новост у нашем закону кад je реч o зборовима, што се 
раније није могло да иађе ни у једном сличном закону. Тако, на пример, 
у чл. 21 стоји да сазивачи јавних скупова имају лраво тражити да им 
иародна власт омогуКи односпо олакша одржава11>е скупа, сктл.аљсм на 
улотребу тргова, улииа, јавних зграда и гомс сличио. Kao uno видиге, 
.ч»де постоји једна политичка обавеза власти да сазивачи.ма омогући 
одржавање састанака. To ралије нијс садржавао миједан закон. Према 
10ме, ja сматра.м, без озбира што hy ставити извесне шримедбс na члан 20, 
ja je овај закон добар и да би лријатељи из опозиције требало да гла- 
сају за ib, iionno je ro запста јсдап од пајбољпх закона ове 41рпроде, 
један заиста дем«фатски закон. 

Претссдник: Пошто je диокуспја у начелу завршена, првступамо 
гласању. Ko je против овог закопског пројекта у начелу? (Устају 
народни посланици Илија СтојаноииН и Савко Дуканаи). 
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Објављујем да je Предлог закона o удружењима, зборовима и дру- 
гим јавним састанцима усвојен у начелу са два гласа   против. 
Да je Предлог закона o удружењима, зборовима и другим јавним састан- 
иима усвојен у начелу са два гласа сротив. 

Прелазимо на претрес у појединостима. 
Читаћемо прво наслов, a потом члан no члан и према патреби диску- 

товати.   (Ч и т a): 

П P Е Д Л O Г 
ЗАКОНА O УДРУЖЕЊИМА. ЗБОРОВИМА И ДРУГИМ ЈАВНИМ САСТАНЦИМА 

Г Л A В A   I 

O удружењима 

Члан 1 

У циљу развијања политичке, културне и друштвене активности на- 
родних маса, грађанима Демсжратске федератив.не Југославије зајемчује 
ЗД право удружииа'Ња у политичка, културна, шучна, техничка, фнскул- 
турна и друга удружења. 

Има ли лриА1едаба? Има реч Владимир Симић. 

Владимир Симић: Предлажем да се у наслову измени термин „:са- 
станцима" јер je много логичније да се каже „окуповима". To je, no 
^IOM схватању, адеквата« појам ономе на што се у закону мисли. 

Претседник: Што се .мене тиче — оримам. Да ли су остали са- 
гласни? (Јесу). Према томе, .на,слов гласи: Закон o удружељима, зборо- 
чима и други.м јаини.м скуповкма. 

11ма ли примедаба на члан 1? (Нема). Прима ли се? (Прима). Ko 
je u p o т и в ? (C a в K o Д у к a н a u и И л и j a C т o j a н o в и h : 
Ja). Члан 1 je примљен већииом гласова. 

Прелазимо na поднаслов и на члан 2.  (Чита): 

A. Политичкс стриике (удружења) 

Члаи 2 

Политичке странке (удружења) могу »мати делокруг рада: 
а) na iL'iniroiinjii ашјединих аутономннх области (политичке странке 

ауижомиих области); 
б) .на територији једне фсдералие једииипе (земал>оке политичке 

странке); и 
в) na тершоријп ислог сааеза   (савезпс политичке страпке). 
11ма ли шримедаба на члан 2? (Нема). Прима ли се? (Прима)- Ko 

je n p o т и н ? (C a B iK o Д у капа n n И л и j a C r o j a n o в и ћ : 
Ja). Члан 2 je примљеп иећипом гласова. 

Ирелазимо na члап A.   (Ч и га): 
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Члан 3 

Грађани који намеравају основати нову политичку странку (улру- 
жење) као и чланови старих политичких странака (удружења) које су 
постојале пре 6 јануара 1929 године a сада желе обновиги или потнр- 
дити своје деловање, — дужни су лретходно поднети пријаву надлежним 
органима власти. 

Уз пријаву они су дужни приложити програм и правила (.статуте) 
своје политичке странке (удружења). 

И,ма ли шримедаба на члан 3? (Нема). Прима ли се? (Прима). Ko 
je п.ротив? (Савко Дуканац и Илија Стојановић: 
Ja). Члан 3 je .примљен већином гласова. 

Прелазимо на члан 4.   (Чита): 

Члап 4 

Пријаву o оснивању односно обнови рада политичких странака 
(удружења) шотписују: 

а) за политичке странке удруже1Ба аутономних области и земаљске 
политичке странке, најмање 50 бирача; 

б) за савезне странке (удружења) најмање 100 бирача са терито- 
рије .на којој делују. 

Има ли примедаба на члан 4? (Нема). Ирима ли се? (Прима). Ko 
je л p o т и в ? (C a в « o Д у к a и a ц и И л и ja C т o j a н o в и ћ : 
Ja). Члан 4 je примљен већином гласова. 

Прелазимо на члаи 5.   (Ч и т a): 

Члаи 5 

У оснивању и обнови политичких страиака (удружења) ne могу 
учеотвовати нити бити њихови чланови страни држављани, и опи којн 
немају бирачко лраво. 

Има ли примедаба на члан 5? (Нема). Прима ли се? (При.ма). Ko 
je n p o т и в ? (C a в K o Д у к a п a u и И л и j a C i o j a n o в и li : 
Ja). Члаи 5 je примљен већином гласова. 

Ирелазимо на члан 6.   (Чита): 

Члан 6 

Прапила полигичкнх странака (удружеп.а) - (чл. 3 овог закона) 
— морају садржавати назив странке, upornice уиуп^111111'1-' орга.иизације, 
наведена сва магеријална и друга средства којима се аил. странке и.ма 
да остварује 'Kao и седиште странке. 

Има ли примедаба на члан 6? (Не.ма). Ирима ли се? (Прима). Ko 
je n p o i H ii ? (C a B « o Д у к a н a u м II л if j a C т o j a н o n м h : 
Ja). Члан 6 je пркмљен већином гласова. 
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Ha реду je члан 7. (Ч и т a): 

Члан 7 
Пријава у смислу чл. 3 овог закона подноси се: 
а) за политнчке странке (удружења) аутономних области и за зе- 

Маљске лолитичке странке — земаљском Министаротву унутрашњих 
послова; 

б) за савезне политичке страике (удружења) — савезном Мини- 
старству унутрашњих послова. 

AKO пријава има формалних .недостатака, вратиће се подносиоцнма 
ради иоправке односно долуне. 

Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). 
Прелазимо на члан 8.   (Чита): 

Члан 8 
Иадлежна власт може забраиити оснивање и рад политичких стра- 

Нака (удружења) чији je рад фашистичког и лрофашистичког карак- 
^ера или служи изазивању и распиривању иационалне, ipacne или верске 
Иеједнакости, мржње и раздора или ако су оснивачи односло лица iKoja 
Се налазе на челу странке носиоци таквога рада. 

Надлежна власт аутономне, односно федералне јединице може на 
својој територији забралити рад савезне политич^ке сЋранке (удру- 
кења) ако тај рад угрожава равнопранност или јединство дотичне једи- 
нице с другим јединицама. 

Има ли примедаба? Милош Минић жели да стави лредлог. 
Милош Mnimli: Ja бих овде био још коикретлији, још одлучнији 

^ад се ради o фашистичким и шрофашистич^им удружењима. По предло- 
^кеној стилизацији власт може забранити оспиваље и рад страпака, — 
обратите пажљу на следеће речи, —■ чији je рад фашистичког и профа- 
Шистичког iKapaiKTepa. Значи: лре се каже да се може забранити осни- 
Жње a дал.е ако рад таквих страна има фаижстички карактер, тј. може 
се тумачити да се нека фашистичка странка не може забранити док се 
Н>ен рад такиим у лракси не потврди. Ja сам да се сва^ка сумња искључн: 
фашистичке странке се ne могу ни осниватл, a не да им се доаволи рад 
la тек онда да се види. За н.их у новој Југославији нема месгга. Зато 
Чредлажем да се ово „чији je рад фашистичког и лрофашистичког ка- 
Рактера" некако друкчије каже, na лример, „која су фашистичког и 
"рофашистичког караипера''. Или нешто сличло. 

Прстседник: Има леке тупл.инс у предложеној формулалији овог 
Члана. 

Др Макс Шнудерл: Ma да ne може бигги сумн>е да се једио фаши- 
сгичко удруже1Бе може забрашпи у ос11ивап.у, тж jie примедба друса 
Ммкића оправдала. Заиста треба ову |реч „'рад" елиминисати. Онда he 
c'ie бити у реду: речеко he бити оно што се жели. 
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Владимир Симић: Ja се слажем са дискутанти.ма. Ja бих овде рекао 
„која имају фашнотички или профашистички карактер". 

Милош Минић: Ja се слажем са овом стилизацијом. 

Претседник: И ja. 

Прима ли се члан 8 са изменом коју je предложио друг Владимнр 
Симић? (Прима). 

Прелазимо на члан 9.   (Чита): 

Члан 9 

AKO земаљок-о односно савезно Министарстпо унутрашњих пбслбва 
донесе одлуку да се осиивање односно обпова рада политичке странке 
(удружења) забрањује, логписници пријаве могу се жалити, и то: 

а) против одлуне земаљског Министарства унутрашљих послона 
— земаљском Врховном суду; и 

б) против одлуке савезног Министарства унут.рашњих послова — 
Врховнам суду Демократске федеративне Југославије. 

AKO земал^ско односно .савезно Министарство унутрашњих послова 
не донесе одлуку у року од 15 дана no учињеној пријави, сматраће се 
као да политичкој страиии (удружељу) рад није за<5рањен. 

Зе.маЛ)Скн односно савезни Врховни суд дужан je донети одлуку no 
жалби у року од 15 даш. Његова одлука je коначпа. 

И.ма ли примедаба? Изволиге, друже liaipenHhy. 

Милош Царевић: По onoj стилизапији оддбрава се странкама осни- 
вање односпо обнова рада, али ne стоји и да се одобрава и „рад". Ma 
да се то подразумеиа, ппак бнх предложио да се иосле речи: „обнова 
рада" додају речи „или рад", тако да се одобрава ос-нивање, односно 
обнова рада или рад страпке. 

Претседник: Шта се мисли o овом предлогу? 

Др Синиша Спшковић: Мислим да je аво до^ро. 

Др Драгол.уб Јовановић: Није сувишно додати „или рад". 

Претседник: Ако других лрпмедаба пема, ставл.ам чл. 9 са овпм 
нзменама ma гласање. Прима ли се? (При.ма). Иротив? (С a и к o 
Дуканац и Илија Стојановић: Ja). Члан 9 je прихваћен 
већинои гласова. 

Прелазимо на члан 10.   (Чита): 

Члап 10 

Полптичке странке (удруже11>а) су дужне једалпут годишп.е хл 
објаве извор својих прихода и њихову неличипу, као и то na што су 
утрошени. 
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Има ли примедаба? (Hemai). ПриЈма ли се? (Прима). П.ротив? 
(С a в к o Дуканац и Илија Стојановић: Ja). Члан 10 
прихваћен ј« већином гласова. 

Прелазимо на одеља« Б) Културна, научна, техничка, фискултурна 
и друга удружења. (Ч ит a): 

Б) Културна, научна, техничка, фискултурна и друга удружења 

Члан 12 

Грађани који наа^равају основати неко' културно, научно, тех- 
ничко, фискултурно и друго удружење дужни су да o оснивању удру- 
жења поднесу пријаву надлежним срганима власти, и то: 

а) за удружеље чија се делатиост простире на територију једног 
места, једног или више срезова истог округа или целог округа, — 
Извршном одбору окружног народног одбора; 

б) за удружења чија се делатност простире .на територију више 
округа једна фед&ралне једишше или на територију аутономне области 
или читаву територију једне федералне јединице, — земаљском Мини- 
старству унутрашњих послова; и 

в) за удружеља чија се делатност простире na више федералннх 
јединица или na целу територију Демократске федеративне Југославије, 
— савезном Министарству унутрашЈБих шослова. 

AKO других шримедаба нема, ja бих овде, у другом реду, ово „и"' 
нзмеђу „фиокултурно" и речи „друго удружеиЈе" заменио са ,,или'". 
(Прима се). 

Прима ли се члан 12 са овом изменом? (Прима). Ko je л p от и в ? 
(C a BIK o Дуканац и Илија Стој|ановић: Ja). Члзн 12 je 
примљ&н са два гласа  п p от и в. Иде.мо даље. 

Члан 13 гласи   (чита): 

Члаи 13 

Иријаву o оснииан.у удружеи.а потписују оснииачи удружеља. 
У:) пријаиу опи су дужии приложити програм и правила удружен.а. 
Прсдложио бих да се прва речеиииа прсстилизује тако да гласи: 

„Пријаву o осиивању удружеи.а лотписује иајман.е 10 оснивача удру- 
жеи>а". 

Ову je измену лредложио рссории мннистар да се не 6» догодило 
да пријаву иоднесу .само два лииа. (Прима се). 

Има ли још шримедаба? (Пема). Прима ли се члан 13 са ово.м 
изменом?  (Прима). 

Прслазимо на члан 14. (Ч и т a): 

Члаи 14 
Правнла удружен.а (чл.  13 овог закона) имају садржати: 
1) назив, седиштс и ашдручје удружеп.а; 
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2) задатак удружења и средстава којима се тај задатак постнже; 
3) организацију и начин формирања управе удружења и иачин на 

који се доносе одлуке удружења; 
4) одредбе o ступању у чланстио удружења и иступању; 
5) права и дужности чланова; 
6) заступање удружења; 
7) друштвене знакове, печат и т. сл.; 
8) изворе материјалних средстава удружења и намену имовине за 

случај преотанка удружења. 

Има ли примедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). Ko je п p от и в ? 
(Савко Дукаиаи и Илија Стојановић: Ja). Члан 14 прн- 
мљен je већином гласова и два гласа  проти в. 

Прелазимо на члан 15.   (Чита): 

Члан 15 
Управа удружења мора имати најмање 8 чланова. 

Има лишримедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). Ko je п p o т и в ? 
(Савко Дуканац и Илија Стојановић: Ja). Члан 15 при- 
МЉСН je већином гласова и два гласа   шрогив. 

Ha реду je члан 16.   (Чита): 

Члап 16 

Органи нласти којима се шријава лодноси (чл. 12 овог закона) 
донеће у року од 15 дана no учињеној пријави одлуку o одобраиам.у 
или неодобравању оснивака удружења. 

Они he забранити оснивање и рад оних удружења чији je рад фа- 
шнсгичког и профашисгичког карактера или служи изазивању и распи- 
ривању нациолалне, расне или верске неједњ-жости, мржње и раздора 
или ако су осиивачи односно лица која се налазе na челу страике но- 
сиоци таквог рада, a исто тако може се забрапити рад удружења ако 
ne одговара објавл.епом програму. 

Има ли примедаба? (Има). Изволоте. 

Др Јоже Вилфан: Ja мислим да овде где сс каже „фашистичког и 
профашисгичког" греба место ,,и" да <:тоји „или", јер je то смисао. 

Милош Царевић: У шестом реду треба реч „сгранке" замепити 
речју „удруже)!«!", јер тако се термиполотки текст закона уједпачава. 

Претседник: Има ли join ко шта да предложи? (Нема). Примају 
ли се предложепе измепс? (Примају). Прима ли се iieo члан 16? 
(Прима). 

Прелазимо na члап  17.   (Чита): 
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Члаи 17 

AKO надлежни органи из чл. 12 овог зако'на донесу одлуку да 
ve оснивање удружења не одобрава, потписниии пријаве могу се 
Жалити, и то: 

а) против одлуке окружног народног одбора — земаљском Мини- 
старству унутрашњих лослова'; 

б) против одлуке земаљског Министарства унутрашњих послова 
■— Министарском савету федералнс јединице; 

в) против одлуке савезног Министарства унутрашњих лослова — 
Министарском савету Дежжратске федераидане Југославије. 

Ахо наведени оргаии из чл. 12 овог закона не донесу одлуку у 
року од 15 дана no учињеној пријави, с.матраће се као да су донели 
Одлуку o одобра^вању. 

Органи којима се жалба подноси дужни су донети одлуку no истој 
у ро;-су од 15 дана. Н>ихова одлука je коиачна. 

У споразуму са ресорним миниотром предлажем да се прва рече- 
чица првог става измени тако да гласи   (чита): 

AKO надлежни органи из чл. 12 овог за:кона донесу одлуку да се 
оснивање удружења не одобрава или да се рад забра|Н)ује, потписиици 
Пријаве односно управа удружења могу се жалити,  и то: . . . 

Има ли још каквих лредлога за измене и допуне? (Иема). Прима 
Ии се члан 17 са лредложеном измеиом? (Прима). Ko je против? 
(Савко Дукапац и Илија Стојановић: Ja). Члаи 17 je 
'фимљеи већином гласова. 

Прелазимо на члаи 18.   (Чита): 

Члан 18 

Удружења која су постојала пре 6 априла 1941 године, ако паме- 
Равају обновити свој рад, дужна су поднети пријаву надлежним орга- 
Нима из чл. 12 овог закона у смислу овог закона. 

Пријаву 0 обнови удружеп.а погписују чланоии свих oprana (глав- 
Ног, управног и надзорног одбора итд.) удружења. 

И.ма ли примедаба? (11сма). Прима ли се? (Прима). Ko je n p o r и в ? 
(C a в к o Ду к a n a u n 11 л и j a C т o j a n o в и h : Ja). Члан 18 je 
Чримљен већином гласова. 

Прелази.мо na Главу II O збороиима и другим јавним скуповима. 
(Mm a): 

O зборовима и другим јанипм фкуповима 

Члап li) 

У цпл>у развијап.а лолптичкс свеши и акшвпост народних масг, 
•"рађаппма ДежЖ1)ат<е федеративпе Југославије зајсмчује се право 
^Државап.а јавпнх   скупова:   з^орова,   митипга,   прпредби   под ведрпм 
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небом или на коме другом јавном месту и приређивање уличних поворкн, 
демонстрација и манифестација. 

Има ли лримедаба? (Нема). Прима ли се? (Прима). Ko je 
п po т и в ? (Нико). 

И члан 19 je примље« једногласно. 
Члан 20 гласи   (чита): 

Чла« 20 

Сазивачи зборова и других јавних скупова наведених у чл. 19 овог 
закона дужни су да исте пријаве надлежном среском односно градскои 
народном одбору најмање 24 часа пре одржања. 

У пријави за одржан.е з-бора или другог јавног окупа мора се назна- 
чити тач,но место и време држања јавног скупа, као и сврха ради које 
се окуп сазива. Пријаву морају погписати ба.р двојица сазивача, назна- 
чивши уз то своје занимање и место становања. 

Потврду o иријему ове пријаве надлежни среск.и односно градски 
иародни одбор je дужан издати чим je шријапу при.мио. 

Среоки односно градоки народни одбор може за6ра.нити одржан.е 
пријављено-г збора ако постоји стварна ошсност угрожавања реда и 
мира. 

O забрани скупа надлежни народни одбор известиће сазиваче нај- 
касније 12 часова пре времена за које je .скуп сазнан. Сазивачи имају 
крава жалбе у року од 24 часа на вншу народну власт која мора доне-ги 
решење у року од 48 сати. Оно решење je коначно. 

Има ли лримедаба? (И.ма). Молим, ко жели реч? Драгољуб Јова- 
новић. 

Др Драгољуб Јовановић: Ja мислим да je овде потребно изменити 
рок за лодношење пријаве за одржанап.е збора. Ja сам да то буде не 
24 већ 48 часова. Онда, не знам зашто сазивачи треба у пријани да 
назначе „сарху јавног окупа". Зар није довол.но рећи да he Народни 
фронт и Сељачка народна странка одржати збор у то и то вречме. Зашто 
je иогребио и ono „сврха". Ja сам за то да се то бритс. 

Претседник: За одржанање збора ne даје се никакво одобрси.е, али 
се збор може забранити ако шостојн опасиосг no одржавање реда и 
мира. Зато ово не слЈета. 

Милош Миннћ: Ja мислим да треба да остане обанеза означаван.а 
у лријапи сврхе збора, јер ло томе народни одбор може да цени ла ли 
иостоји опасносг o којој се гово-ри у четпртом ставу. 

Владимир CiiMiih: И ja бих то брисао, ако се иарачит« na томе не 
иисистнра од стране предлагача. 

Прстседник: Мислим да се баш инсиотира na пријави сврхе збора. 
И  ресорнн  министар предлаже да  сс  пријава  мора чинити  пајмаи.е  у 
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року од 48 часова. Ja бих оставио ово питање лријаве сврхе збора како 
je предложено, a рок би .протегао на 48 часова. Исто тако, у ставу 
четвртом, ггротегао бих овај рок од 12 на најмање 24 часа. . . (Гла- 
с o в и :  Може). 

Др Драгољуб Јовановић: Све то може, али ja поново .поставл.а1М 
оно питање пријаве сврхе збора .. . 

Милош Минић: To смо ликвидирали. Остаје како je предложено. 

Претседник: Нисте ми дали да завршим. Хтео сам још да предло- 
жим да се у четвртом ставу реч „збора" замели речју „окупа" то je у 
циљу термииолоижог уједначавања темста — и, најзад, ово „права" 
попраоио бих у „право" јер je уобичајено да се каже 'нема „право 
жалбе", a не „права жалбе1". 

Ja мислим да примате ове попраике, термииолоиже и језичке? 
(Примамо). 

Протма лм се члан 20 са 'предложенигм измеиама? (Прима). Ko 
je против? (Савко Дуканаи и Илнја Стојановић: 
Ja). Члан 20 je примљен са дна гласа   прогии. 

Прелазимо na члан 21. (Чита): 

Члан 21 
Сазивачи јанних окупова паведени у чл. 19 овог закош имају npaso 

тражити да им народне власти омогуће односно олакшају одржашањс 
скупа стављањем na употребу, тргова, улица, јавних зграда и томе 
слично. 

Има ли примедаба? (Нема). Ja предлажем, да се овде поправи ова, 
нал.да, штампарска о.матка, да на ово „наведсни" додамо још једно „х". 
(Прима се). 

Прима ли сс члан 21? (Прима). Има ли ко л p o т и в ? (Савко 
Дуканац и Илија Стојановић: Ja). Члан 21 je примље« 
са два гласа  пр o т и в, 

Ирелазимо na члаи 22.   (Чита): 

Члап 22 
Јанним скуповима наведепим у чл. 19 овог закона руководи прег- 

седниттво састављено најмаке од 3 лииа. Претседишитво je обавезно 
да одржава ред на јавном скупу, да олржапа оквир и природу који су 
му одређени у ноднетој шријави. 

Претседништво јавног скула, a до образовања претседништва сази- 
вачи означени у пријавн, одговории су за одржанање реда на скупу. 

Има ли примедаба? (Иема). 'Иемам пи ja, само да ово ,,3 лица" 
испитемо .речју. (Прима се). 

Члам 22 je примл.ен. Идемо дал.е. 
Члап 23 гласи   (ч и т a): 
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Члан 23 
Претседништво збора односно сазивлчн и.мају право тражпти да 

им се ошгура ред и безбедност јавног скупа односно да се ред, уко- 
лико je могућно, ловрати. 

Има ли пржмедаба? (Не.ма). Прима ли се? (Прима). Ko je, 
п p от и в?   (Нико). 

Прелазимо на члан 24.   (Чнта): 

Члан 24 

Страни држављани н лица која немају бнрачко право не могу сази- 
вати зборове и рукоиодити њима. 

Има ли примедаба? (М и л o m Ц a p е в и h : Са.мо да се реч „збо- 
роне" замени речима „јаине скупове"). Добро. 

Прима ли се члан 24? (При.ма). Има ли ко против? (Нико). 
Члан 24 je једногласно примљен. 

Прелазимо na Главу III — Казиспе и прелазне одредбе.   (Чпта): 

Казнене и прелазне одредбе 

Члан 25 

Прекршај прописа овог закона o прнјављива«>у политичких стра- 
нака (удружења) и o пријавл>ивању зборова и других јавних скупова 
који имају политички карактер казниће се новчано до 5.000 динара, 
уколнко не садржи кривично дело. 

Прекршај лрописа овог закоиа o шријавл.ивању удружем.а и јавних 
скупова који немају иолишчки карактср, казниће се новчапо до 3.000 
дппара, уколико ne садржи кривично дело. 

Има лп примедаба? (Нема), Прима ли се члан 25 камо je прочитан? 
(Прима). Ko je против? (Нико). Паслов и члан 25 су примљени 
једногласно. 

Члаи 26 гласи   (ч и т a): 

Члан 20 
Ko учествује као футшисжер у раду и оснива>н>у недозвољеног 

удружеп.а биће кажп.ен лнтеп.ем слоболе до јелнс годиие, a члановп 
таквих педоивољених удружеп.а до 3 мсччиа ii.in поичано, уколико иису 
мочинмли теже кривмчмо ло.ш. 

11ма лм примслаба? И.ма реч г, Лукапаи. 

Савко Дуканац: Мислим ла би овде требало уклониги једпу нело- 
ГИЧНОСТ. Иаиме, у прво.м релу, гребало би брисати речи ,,и о.мииам.у" 
— јер сс лоставља im.ran.e како lie п(.:;о учесгвовати у осинваи.у некпг 
иедозвол.еиог удружен>а, кад се тек sa иеко недовВОЉСНО улружем.е или 
странку то може шрлти ако се осииваи.е забрапи. Овако би било врло 
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незгодно, нико не би смео да приступи оргаиизовању странке или удру- 
жења, j ep после евентуалне забране може бити позван на одговориосг 
и кажњен за то што je основао, можда из најпоштенијих побуда, једно 
удружење које je власт доцније ззбранила. 

Ja мислим да су мојн разлози убедљиви. 

Претседник: Ja примам примедбу и предлог г. Дукаиаа. Шта мисле 
остали? (Гласови: Слажемо се). Према толе, брисаћемо речи „и 
оснивању". Прима ли се члан 26 са изменом no предлогу г. Дуканца? 
(Прима). Ko je   против?   Нико). 

Идемо даље. Члан 27 гласи   (чита): 

Члан 27 

За 1неизв,ршењ€ прописа чл. 10 овог закона или за објављивање 
нгистинитих лодатака у истом чл. овог закона, казниће се лица icoja зло- 
Намерно почи.не то кажњиво дело лишењем слободе до годину дана. 

To je члан 27 лредлога. Ресорни министар накнадно je доставио 
нов предлог за овај члан, који гласи   (чита): 

За •неизвршен.е пролиса чл. 10 авог закона или за објављивање 
неистинитих ;податаа<а из истог члана, казниће се лииа која злонамерио 
почине то кажњиво дело лишењем слободе до годину дана. 

Има ли цримедаба? (Владимнр Симић: Ово je ј€дно те 
Исто, јер се само лоправља стилака омаиика). Ништа « ново не пре- 
Длаже. Прима ли се? (Прима). Ko je л p o т и в ? (С a в м o Д у к a н a ц : 
Ми смо против гласали и за чл. 10 па и за овај гласамо против, јер се 
са овим мерама уопште, у припципу ne слажемо). Члап 27 je •примл.еп 
већином гласова. 

Прелазимо на лретпоследњи члаи 28. (Ч н т a); 

Члан 28 

Све ове казпе пзричу надлежни па1)одпи срески судови uporne чије 
"ресуде има места жалби у року од 15 дапа надлежном окружном суду. 

Има ли примедаба? (Нсма). Прима ли се? (Прима). И.ма ли мо 
пРотив? (Нема), Члап 28 je примљеп једногла^но. 

И, на крају, члан 29 гласи   (чита): 

Члан 29 

Овај закон ступа на снагу кад се обја«и у „Службепом листу Де- 
•Мократскс федератнвне Југославије". 

Има ли примедаба? (Иома). Прима ли се? (Ирима). Ko je 
11 P 0 т и в ?   (C a в к o   Д y K a n a ц   и   И л и j a   C r o j a ii o в и h :   Ja). 

Овим смо завршили претрсс у појединостима. (Милош Царе- 
Bnh :   Молим за рсч). Има реч друг Царевић. 
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Милош Царевић: Опростите, али ja бих се за час вратио на чла- 
нове 3 и 4 и предложио бих амандман да се овде изрично нагласи и 
одреди који je орган 'надлежан да доноси решење o обнављању рада 
политичких странака које су постојале upe 6 алрила 1941 године. 

Владимир Симић: Није tro потребно ту. 

Претседник: To je регулисано чланом 7. 

Др Хинко Кризман: Овде се у чл. 7 говори o надлежнос™ за потврду 
иравила политичких странака. 

Савко Дуканац: 1^рупа демократске стракке je у начелу противиа 
да старе странке, странка са чистом политичком лрошл|ошћу и дугом 
традицијом ne би требало уопште да се ПОНООО пријављују. Не знам 
чему то треба да послужи и «оме то 'треба да Де..мократска отранка, 
Радикална странка, да Драгољубова странка, која je још и у Фронту, 
подносе пријаве да им се одобри рад. To су странке наше, нашег народа 
(Милош Мииић : Али, r. Дуканац заборавља да je ово нова др- 
жава). Ja Вама, г. Минићу, не упада.м у реч. Ja не знам коме je то 
потребно. 

Претседник: Вашим странкама ће се одобрити рад, у то не сумн>ам. 
Али ако ne би била предвиђена обавеза пријављииања старих страиака 
које хоће да обиове рад, сматрало би се да имају право на рад и Љоти- 
ћева и Хођерина странка, na и ЈРЗ-а. Због њих je то лредвиђено. Ваша 
странка и друге које сте опомеиули нису у питању, већ да се уз вас не 
провуку фашисти и њина подобпи. 

Методија Андонов-Ченто: И ja мислим да je добро то што и старе 
странке нодлежу пријави. To треба и да остане. 

Претседник: Иа основу ове дискусије мислим да je најбоље да ми 
чл. 3 и 4 не дирамо. Нека остане .како смо усвојили. (Гласови: 
Тако je!). Али, пре него што пређемо на гласање ja бих учипио једну 
примедбу. 

У току дискусије, како у начелу тако и у лојсдипостима, ja ииса.м 
приметио ниједан члан на који су гослода из мањине ставила какву 
лубоку, пртшипијспну примедбу. У неколико случајева прмиљоне су 
измене које су предложене са њихове cfrpane. Ja попанљам да и ова 
дискусија у иојединости.ма показује ne само да мап.ина није имала 

разлога да у начелу гласа л p o т и в него да нема разлога да гласа 
против овог закоиског предлога »и у појединостнма*. Ja иислим да 
6и они могли при гласању у целини да исиране свој став и да при ко- 
начном гласању буду са нама, јер нису пичим шжазали да имају НСШТО 
uiTO оправдава ЊИХОВ негатии.ш сгав. (Илија Стојановиић: Ми 
смо изиели већ свој став). Према томе, ja молим господу члапове ма- 
».ине да заузму такав став који би био доследаи њиховим гаворима у 
дискусији и да гласају   за. 
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Молим секретара да изврши прозивку. 

Секретар Рато Дугоњић врши прозивку. 

(После гласања) 

Претседник: Приликом коначног гласања з a законски шредлог гла- 
<:ало je 36 народних лосланика a п p o т и в 2, и то господа Илија Стоја- 
Новић и Савко Дуканац. 

За известиоца већине у пленуму o Предлогу закона o удружењима 
зборовима и другим јавним скуповима шредлажем др Хинка Кризмана. 
Прима ли се? (Прима). Ko je известилац мањине? (Савко Ду Ka- 
na ц :  Ми ћемо одредити намнадно свога известиоца). 

Данашњу седнииу закључујем, a сутрашњу заказујем за 9 часова 
чре подне са дневним редом: претрес Предлога закона o редоаним 
сУдовима. 

(Седница je закључена у 14 часова). 
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13 SEDNICA 
(25 avgusta 1945) 

Početak u 9,30 časova. 

Pret&cdavao Pretsedrpk Zakonodavnog odbora Privremene narodne 
skupštine Mosa Pijade. 

Prisutni: Vladimir Simić, Dorde Andreje vic-Kun, dr Dragoljub Jo- 
vanović, Krsto Filipović, Miloš Minić, Mi'oš Carević, Svctozar Krstić, 
Jefto Pavić, Dušaji Kveder, France Lubcj, Maks Krmelj, Petar Stantc, 
dr Metod Mikuž, Josip Rus, dr Ma'ks Šnuderl, dr Miloš Zanko, Vujo 
Kosovac, Ivan Božičević, Nada Sremec, TriSai Kacleroviić, Đuro Pljak, 
Joza Miiivojević, Ivan Rehorović, Jenko Zlatadć, Dane Škarica, Melo- 
dije Andonov-Čento, Petar Piruze, Kcmal Agoli, Sava Medan, Slmo 
Eraković, Pero Krstajić, Panto Mališić, Dragoljub Prodano\":ć, Ilija 
Stojanović i Jovan Borović; 

Ministar pravosuđa DFJ Franc Frol. 

Pretsednik: Otvaram XIII eednicu i molwn druga sekretara da pro- 
čita zapisnik prošle sednice. 

Sekretar Rato Dugonjić čita zapsnik sednice od 2-1 avgusta. 

Pretsednik: Ima П primedaba? (Nema). Zapisnik je primljen i 
overen. 

Prelaskom na dnevni red dajem reč izvestiocu dr llinku Krizmanu 
da predloži izvesne popravke u Predlogu zakona <> ndi iižciijmia, zboro- 
vima i drugim javnr'm skupovima. 

Dr Hinko Krizman: Spremajući izvještaj za plenum, a imajući u 
vidu našu jučerašnju disku.siju, ja »am u letetu koji je usvojio Zako 
nodavni o<llx>r uočio da se izvjesne stvar: mogu poprav'tl. To se naro- 
č:to odnosi na diskusiju o članu 3 koju je pokrenuo drug Carević i na 
primjedbo gospodina Savka Dukanca. 

Tako predlažem, u sporazumu sa resornim ministrom kao predla- 
gačem ovog zakona, da se prva alineja člana 3 izmijeni tako da glasi 
(čita): 

Gradanr koji namjeravaju da pristupe organizovanom političkom 
radu dužni su p rc t bod no podnijeli prijavu stranke (udruženja) nadležnim 
organima vlasti. 
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Saglasno ovoj izmjeni ipredlažem da se u čl. 4 u prvoj ai'nef 
umjesto riječi: »prijahu o osnivanju odnosno' obnovi rada« stavi samo: 
»prijavu za rad«. . . 

I dalje, da se u čl. 5 u prvoj alinej-: isto taiko u suglasnosti sa pret- 
hodnim izmjenama, umjesto: »i obnovi« stavn »odnosno radu«. 

U čl. 9. .'sto .tato treba popraviti i umjesto »osnivanje odnosno 
obnova« staviti — »dozvola«. 

Na koncu, u čl. 25, .poslije riječi »sadrži« treba staviti »' drup;o«, a 
u četvrtom redu drugog stava isto tako poslije »sadrži« staviti »i d; ugo«: 

Ja molim da se ove ispravke prime, jer se njima poboljšava telesc 
zakona. 

Pretsednik: Ima 'J primedaba? (Nema). Ja mislim da je ovo u fedu 
i da sad i za ovaj zakon mirne duše može glasati i manjina, jer su ' 
njihovi predloži usvojeni. Primaju И se predložene izmene? (Primaju). 
Ima li iko .protiv?   (Nema). 

Imam još da saopštim da će goepod'ni. Savka Dukanca zamenjivati 
gospodin Jovan Borović. 

Prelazimo na dnevni red na pretres Predloga' zakona o uređenju 
sudova. 

Ima reč Ministar pravosuđa drug Frane Frol. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Pošto sam uz Prijedlog za- 
kona o uređenju sudova dao obrazloženje, to ću bMš vr'.o kratak. 

Predloženi izakonski nacrt ima pravno da utvrdi sva ona пасеЦ 
na koj'ima počiva nase narodno-demokrat^ko sudstvo a koje je narod 
sam izgrađivao tokom Na.rodnooslobodil.ačke 'borbe. Drugim riječima, 
predJoženi zakonski nacrt 'ma da sankcioniše uputstva Nacionalnog 
komiteta oslobođenja Jugoslavije iz maja 1943 godine. 

Kod donošenja ovoga projekta o uređenju sudova postavlja se pi- 
tanje da li će taj zakon bMi }edinstven ili če 'biti samo okvirni zakon a 
pojedimm federalnim jedinicama prepustiti da ssme, u svom djelo- 
krugu, donesu potrebne odredbe u .pogledu organizacije sudova. Stali 
smo na stanovište da bi trebalo donijeti jedinstveni zakon koji sadrži 
sva osnovna .načc'a sudstva koje pretstavlja tekovinu Narodnooslobo- 
dilačko borbe. Kako su tekovine Narodnoosiobodilačke borbe svih naših 
na.roda jedinstvene, tako je i potrebno da i organizacione forme budu 
jedinstvene. 

Temeljna načela ovog zakona su ona, koja smo već usvojili lanj- 
ske godine u uputstvu Nacionalnog komiteta. Sudovi su narodni, što 
znači da narod sam dijeli pravdu. Narod' bira sudove i oni su narodu 
odgovorni. Drugo, sudovi su '.г\х>гт. Izjboriii mandat sudaca je vre- 
menski ograničen. Treće, svi su sudovi zborni, sudeći u vijećima' koja 
se sastoje uvijek od tri člana, i to u prvom slepenu uvijek sudi jedan 
sudac i dva prisuditelja, a u dingom stepenu dolaze uvijek tri suca. 
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Najzad, četvrto načelo je nezavisnost. U prijedlogu zakona predvi- 
deno je postojanje ovih sudova: Vrhovni sud DFJ, vrhovni sudovi u 
pojedinom federalnim jedinicama i Vrhovni sud Vojvodine, okružni 
sudovi', narodni sreski sudovi. Posebno stoje vojni sudovi koji su ure- 
đeni specijalnim balkonom, ali: ,po svim .presudama vojnih sudova ko- 
načnu odluku donosi Vrhovni sud. OpJUinski sudovii ukiraiti su .projek- 
tom ovog zakona radi toga 5to će se sreski sudovi organizirati' tako 
da će biti blozu narodu. Oblasni sudovi nisu predvideni, jer su protivni 
•principu dvostepenog sudovanja^. 

Uglavnom, kod' izrade ovoga projekta došle su do izražaja do- 
sljedno sve tekovine NarodnooslobodMačke borbo a naročito izjedna- 
čenje žena i muškaraca. Uvjeren sam da će ovaj prijedlog, kada bude 
ozakonjen, stvoriti čvrstu I jedinstvenu organizaciju u našem narod- 
nom sudstvu i stoga molim da se ovaj zakonski projekat primi u na- 
čelu, kako bii mogao poslužiti kao .podloga za specijalnu debatu. 

Pretsednik: Otvaram diskusiju u načelu. Ima reč drug Joza Mili- 
vojević. 

Joza Milivojević: Drugovi, srušena je stara nenarodna vlast i 
izvojevana suverena narodna vlast. Naši narodi su svijesni da je sudska 
vlast, kao dio suverene narodne vlasti, važno oružje u njegovim ru- 
kama za dalje uspjehe u periodu mira i .izgradnje. Narodna sudska vlast 
je najviša tekovina naših naroda. 

Ovaj zakonski prijedlog taraden je na demokratskim temeljima. 
Sudska narodna vlast kao demokratska vJast dobila je u vršenju pra- 
vosuđa svoj glavni zadatak kao opću okvirnu liniju po kojoj će se kre- 
pati i glavni zadaci predvideni članom 2 ovog zakonskog prijedloga. 
Demokratske tekovine koje su došle do izražaja u ovom zakonskom pri- 
jedlogu drug ministar je iznio ovdje kao osnovni elemenat narodnog 
sudstva na kojima je izgrađeno. Ta načela su: narodnost, izbornost, 
zbornost i nezavisnost. Važna su u ovome zakonskom prijedlogu i 
načela izražena u članu 3. Stogai ču u načelu glasati   z a. 

Petar Piruze: M'. pravnici, učestvujući u borbi, razmišljali smo I 
o tome kako ćemo organizovati sudstvo u času kada se budemo oslo- 
dobili. Konstaiovao sam da pravnici u Makedoni;:, koj.: nisu učestvo- 
vati u borbi naginju ka starome. Oni su pogrešno tumačili odluku 
■AVNOJ-a. Starom treba učmiti kraj. U mediivremeiui potkradale su 
se izvesne greško koje su iskorišćavane u propagandističke svrhe. To 
Su greško k neznanja a ne namerne i sračunate. Mnoge takve odluko 
so sada ispravljaju. 

Ovaj zakonski predlog spada u seriju zakona koje donosimo rad; 
uređenja zemlje i uređenja odnosa', sadašnjoh i budućih. Ovrni 'zakon- 
skim predlogom, koji je potekao iz težnje Širokih narodnih masa, dato 
je pregledno, jasno i takvo prihvatljivo uređenje sudstva da ću ja ne 
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s-amo glasati u načelu za ovaj zakonski predlog, nego ću ga^ i u poje- 
■dinosiima usvojiti skoro bez ikakvih izmena. 

Mi Makedonci ovim zakonom dobijamo pravo koje nam je godi- 
nama osporavano i koje skoro nikada' nismo imali, pravo da na svom 
maternjem, makedonskom jeziku donosimo sudske odjuke i da na svom 
jeziku govorimo predi sudovima. Novina je u zakonu i ustanova narodne 
žaibe koju .pozdravljam. Blagodareći toj ustanovi ispraviće se У one 
greške koje budu sudije eventualno učinile prilikom presudćvanja spo- 
rova. Važna je odredba koja se odnosi na rabor sudija, kao i to dai sn 
sudije obavezne na polaganje računa za svoj rad pred narodnim ma- 
sama. Sudovi su često sudil' u korist visokih i mocrcli. Ovaj zakon je 
odlično oružje u rukama širokih narodnih masa za ostvarivanje ne 
samo svojih bitnih prava nego i jedno opšte oružje protiv svih onoh 
ostataka fašista i profašista u našoj zemlji koji na razne načine poku- 
šavaju da povrate ono staro da bi mogJi i dalje eksploatisati široke 
narodne mase. 

Pretsednik: Ima reč drug dr Maks Šnuderl. 

Dr Maks Šnuderl: Ja ne bih želeo da vas zamaram istorijom sud- 
stva u Sloveniji. AJi, ja ovde želim da ukazem na ogromnu štetu koja 
je našem pravosuđu učinjena za vreme šestojanuarske diktature, kada 
J€, 1930 godine, ukinuta porota. Ukidanjem porote diktatura je htela 
da sudove potpuno potčini interesima vladajuće klike; sudijama je uki- 
nuta stalnost a time i samostalnost i nezavisnost. 

Sada proklamavanim načelom izbornosti nemogućno je da se uguš1 

narodni oseeaj pravičnosti. Poželjno bi bilo da se po 'mogućnost!' tamo 
gdo god ima na raspoloženju stručnih lica, pravnika, za sudije biraju 
stručna lica. To naročite važi za vrhovne sudije. Smateam da zakonsk' 
projekat potpuno odgovara svom cilju. Glasaču   г г. 

Pretsednik: Ima reč drug Carević. 

Miloš Carević: Predlog zakona o uređenju sudova dolaizi u mo- 
mentu kada smo zavrSiJi rušenje starog .poretka i kada putem pisanih 
zakona utvrđujemo jedan novi zakonski poredak, naš poredak. Sma- 
tram da se u ovome projektu zakona učešće naroda o sudovanju inter- 
pretira 'pogrešno. Evo zašto. 

Tokom Nar<xliiooslolxxiilačke borbe, kada smo rušili stari poredak, 
Tii smo mogli, bez ikakvog ograničenja, laicdma davati sudsku vlast. 
U ovome momentu, međutim, treba osigurati pravilnu interpretaciju 
zakona koje smo doneli i mora se stvarati sudska praksa. Ne smatrani 
da spada u tekovino Narodnooslobodilačke bonbe, odnosno da je pro- 
tivno tim tekovinama da mi u ovom zakonskom projektu utvrdimo 
Princip da stalne sudije moraju biti obraizovani pravnici. Tekovine 
NarodnooslobodiJačko borbe u pogledu učešća naroda u sudovanju do- 
voljno su zagarantovane učešćem prisuditelja, naročito njihovom ve- 
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činom u sudskim vecoma. Samo lako, po mom dubokom uverenju, može 
sa osigurati .pravilna primena zakona u našim sudovima. 

Koii'ko se to Srbije 'tiče, hoću da ikažem da je narod, rušeći stari 
poredak i rušeći stare zakone, u tom pogledu otišao daleko u isključenju 
pravn'ika 6z redova sudija. To ima svog opravdanja. U času kada je 
to činio biio je razloga, ali ne bi bilo opravdano da pravnici ubuduće 
ne dođu do izražaja. To se vidi i po tome što narodni odbori, jedan za 
drugim, mpućuju zahteve Ministarstvu pravosuđa da se poveća broj 
sudija kako bi se popravilo ono što su propustili da za sudije biraju 
pravnike. Narod sam shvaća da su u primeni zakona potrebni pravnici. 

S druge strane, mi smo u nekoliko zakona izričito kod' pojedin ili 
poslova predvideli upotrebu pravnika. Međutim, treba stvoriti moguć- 
nost za stalne sudije u sudu da budu u nciku ruku i učMelji i tumači 
zakona narodu, 'koji stvarno učestvuje u suđenju i treba da donosi pre- 
sude po zakonu. Ja utoliko zameram ovome pred'ogu zakona. Inače u 
celini, u sistemalci njegovoj i svemu što predviđa smatram da je do- 
voljno dobar i dia će sasvim zadovoljiti potrebe našeg sudstva. 

Prctsednik: Ima reć drug Slmić. 
Vladimir Simić: Ja imam veru u narod kada se radi o suđenju i 

presudivanju kad narod sudi slobodno, ne zasnivajući presude na pisa- 
nom pravu. Ima veliki broj pravnika u svetu koji su pledinali za tako- 
zvano slobodno pravo, koji su hteli da u pravosuđu dođe do izražaja 
pravi osećaj i pravo uverenje, koji treba da rastu kao cvet iz semena, 
slobodno, na slobodnom suncu. Laički elemenal može da učestvuje u 
suđenju i kada on učestvuje može da donosi pravične presude. Isto 
tako, imam veru u narodnu inteligenciju i mis'.im da tekovine Narodno- 
oslobodilačke borbe nisu samo tekovine se.ljr.ka i radnika več i narodne 
inteligencije. Narodna inteligencija treba da se uključi u narodni život 
i da radi za narod. Jer, pored vere u narod, ja imam i veru u nauku i 
njen razvoj. I što je najglavnije, po mome mišljenju, ljudi su prolazni, 
a narod je večan, i narod je taj koji u sebi iulicira progres. Treba na- 
rodu omogućil'ii danas da učestvuje u pravosuđu, ali mu treba i pomoć'. 
Retki su ljudi koji svoje nepravo uviđaju. Naći pravilnu meru u pravo- 
suđu to je najvažnije. Dužnost mi Je da kažem da narodna inlel:gen- 
cija treba da dođe isto tako do saradnjc sa narodnim masama, da dođe 
do izražaja. Mii ne možemo i nečemo da isključimo nauku i pravo sudo- 
vanja, a nauka može biti interpretirana samo сх! onih ljudi koji su u 
toj nauci stekli izvesna znanja, koji su veći deo svoga ž'vota posvetili 
proučavanju te naučne discipline, prava. Za to ja plediram da se, kao 
Sto je drug Carević spomenuo, pruži mogućnost i kvalilikovanim sudi- 
jama da udu u sudove. To je jedna neophodnost. Glasaču  z a. 

Pretsednik: Ima reč drug Siniša Stanković. 
Dr SiniSa Stanković: Ja bih se u načelu složio sa Carevićem i sa 

Simićem. Trebalo bi u našem narodnom sudstvu ohezbediti, i to oba- 
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vezno obezbediiiti', učešće pravnika i smatram takode da u našem sud- 
stvu elemenat nauke ne treba isključiti. Ali, ako bismo sada postav;!: 
ma kakva ograničenja osnovnom načelu ле znam da li bismo učinili 
greh prema jednom procesu i da li možda ne bismo stavili jednu branu 
prirodnom razvoju toga procesa našeg sudstva, tj. ako bismo postavili 
načelo da u sudstvu obavezno moraju učestvovali ipravrnci. Jai stojim 
na g'.edištu da u ovoj fazi razvoja ne bi trebalo našem narodnom sud- 
stvu zakonski stavljali: nikakva ograničenja'. Pravni momenat je do 
'zvesne mero zadovoljen time što je u zakonu predvideno da sekretar 
suda nužno mora bili pravnik. Razume se da će proces nužno morati 
da dovodi do toga da će se i u samom razvoju tražiti i zahtevati od 
strano samog naroda da kandidati koji treba da budu birani za sudije 
imaju istovremeno i pravnu spremu. Toliko sam hteo d'a ikažem. Gla- 
saču  z a. 

Ilija Stojanović: Pridružujem se izjavama Ministra ipravdc Srbije 
Carev'ća i Vlade Simića u pogledu stručne spreme sudija. Mislim da inte- 
resi narodnih tekovina baš zahtcvaju da stalne sudije budu Ijudii sa 
stručnom spremom. Sudija je pozvan da ceni mnoge činjenice i pravne 
principe. Pravna nauka je išla u korak sa moralom i trudila se da 
zadovolji moralni princip. Ko donosi presudu treba i da poznaje pravnu 
nauku. I sam narod zahteva da stalne sudije budu .lica sa pravnom 
spremom. Što se tiče prisudilelja, i tu je potrebno da i sami prisudi- 
telji budu ljudi od životnog iskustva, od poznavanja stvar', da r.e bi 
bili samo prisutni građani. Što se liče napomene da bi sekretari sudova 
niogli da vrše svoj uticaj na sml, mislim da bi to bilo u suprotnosli sa 
sanum principom izbornog sistema sudije 'koji mi u načelu primamo, 
j<?r je on postavljen a ne izabran i, prema tome, ne može da ima utcaja 
na izborno tek>, to jest na sud koji se bira od naroda. Potrebno je pri- 
miti napomenu da sudija treba da bude čovek sa pravnom spremom. 

Pretsednik: Ima reč drug dr Miloš Žanko. 

Dr Miloš Žanko: Smatram da bi prijedlog o kvalificiranim sucima 
doša,:. u sukob sa općim prinepima nove narodne viasti. Kada u 
drugim granama nema ■egramčenja u pogiedu spreme i znanja, ogra- 
ničenje u sudstvu /.nači'o bi dati jodnu važnu funkciju u ruke profesio- 
nalaca, U pogledu javnih tužilaca takode nije postavljeno ograničenje. 
' prijedlog zakona ne isključuje piavnike, n;t; р;М<>ј' takva težnja. 
Njima u praksi treba dali prvenstvo, ali ne \v odgovaralo duhu naše 
borbe da za njih zadržimo isključivo položaj sudaca. Suci imaju veći 
značaj nego prisuditelji u stvaranju .pravne prakse. Г sudovima drugog 
stepena nema prisudilelja. U stvaranju pravne prakse sudjelovao b' 
isključivo pravni elemenat. Naše pravno znanje zasnovano je na 
sasvim drugim p.ineipima. Pri kandidaeiji i izboru vod'će se računa da 
suci budu spremni. Cak je odgojno da se pravnici savJve sa narodom 
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i da sebi obezbijede izbor. Njima se daje podrška da učestvuju i da 
preorijentiraju svoja shvaćanja. 

Pretsednlk: Ima reč drug Minić. 

Miloš Minić: U načelu se slažem sa ovim predlogom zakona. 
Želim samo da se ograničim na konstataciju da bi isključivo biranje 
pravnika za sudije bilo u suprotnosti sa čitavim sistemom sudstva koji 
je sproveden u ovome zakonu. Ako bi se to unelo, pravo naroda bi se 
ograničilo na j'2dan uzak krug ljudi — pravnika. 

Većina pravnika 'kod nas, ukoliko nisu ■reakcionarno elementi, a 
ima ih takvih, oni su bez sumnje konzervativan elemenat. Zaštita de- 
mokratskih tekovina Narodnocslobodilačke borbe mora se poveriti lju- 
dima koji znaju poštovat'ii i ceniti te tekovine i kojima mora biti jasno 
koliko su skupo one plaćene. Nažalost, moram da' konstatujem da je 
ogroman broj pravnika, — da ne kažem skoro svi, — za vreme rata 
bio po strani borbe. Stari pravnici teško se saživljavaju sa promenama 
koje je naš narod 'zvršio tokom borbe. Navešću za to neke primere. 

Beogradski, sudovi, u kojima su sudije skoro bez 'Izuzetka prav- 
nici, i to često dugogodišnje sudije, preblag' su prema narodnim nepri- 
jateljima, svib boja, om u ovim'danima kad naši narodi ulažu ogromne 
napore da. poprave ono šio su okupatori i izdajnici zajedno s njmia 
opustošili i uništiF nisu dovoljno budni, beogradski sudovi u borbi protiv 
špekulanata, a to su veliki narodni neprijatelji, izriču tako blage kazne, 
takvo kazne koje malte ne što ne hrabre sve špekulante, koje upravo 
ne sprečavaju i ne iskorcnjuju ovo opšte zlo. Tako, izvesnim ljudima, 
upravo neljudima, nije dovoljno što su se z& vreme rata napljačkali 
skidajući sa grbače naroda sve što su mogli, nije im dovoljno što su 

'sačuvali glave i živote, već i sada, posle svega što je narod prepalio, 
špekulišu .i bogate se. Takve ljude naši sudovi osuđuju za teške krivice 
samo na nekoliko meseci ili koju godinu zatvora. 

Da su te sudije učestvovale u narodnoj borbi, drukčije bi sudi!'. 
Uostalom, već je dokazano da one sudije koji su učestvovali u borlv 
boljo poznaju pravo i njegov današnji smisao nego stari pravnici. Ljudi 
koji su aktivno učestvovali u borbi gledaju duh zakona' i njegov smisao 
ioni su u !x>!jein položaju od starh pravnika koji padaju u formalizam. 
Zahtev da sudije budu pravnici potiče iz shvatanja da se ide linijom 
manjeg otpora, da se uz.mu sudije koji lakše mogu da shvate zakon 
umesto da se ide drugom linijom koja je mnogo pravilnija, da se 
ozbedi odan kadar lica za na'e narodne sudove. Treba da se stvore 
kursevi za stalne sudije. 1 laicima se može dali pravničko zvanje. Od 
sta rili zakona ostalo je samo malo. Svi oni treba da se uče. I prisudi- 
telji treba da -Imaju pravničko obrazovanje. 

Pri donošenju ovog zakona treba vodili računa o tome, s obzirom 
na ogromnu važnost sudstva, da u sud dođu ljudi koji znaju poštovali, 
čuvati i učvršćivali tekovine naše Narodnooslobodilačko lK>rbc iz svih 
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redova, bez obzira da li su pravnici ili pripadaju drugim profesijama. 
Osnovno je to da' mi, s obzirom na zadatke koji se sada postavljaju, 
imamo u sudstvu ljude odane tekovinama NaTodnoo&lobodi'lacke borbe. 
Ja ću glasati za ovaj zakonski predlog. 

Pretsednik: Ima reč drug Krizman. 

Dr Hinko Krizman. Bojim se ovoga zakona. Ne zato, jer se bojim 
naroda^ u koji vjerujem № narodne vlasti u koju imam puno povjerenja, 
nego što iz više od 50 godina sudske prakse znam da je sektor državne 
vlasti najosjetljiviji. Svaka i najmanja griješka koja se tu dogod' ima 
teške posljedice. Ja sam ovoga mišljenja: ministri pravde i tako ć tako 
'nogu da rade šta hoće, oni nisu ograničeni nikakvim starim zakonima 
i propisima. Oni su u mogućnost da rade kako .misle da je dobro. Od 
toga ovisi i ovo prelazno stanje. Isto tako, treba pustit' da ž'vot teče 
i poslije sabranog iskustva donijeti one organizacione propise čijim bi se 
preranim donašanjem moglo pogriješiti. A to niko ne želi od nas. Mc- 
tlutim, takve griješke teško b' bi;!o docnije ispravljati. Svaki od nas ima 
iskustva kakve su teškoće kod izravnog izbora gdje rade i .političke 
parole i kakve su teškoće kod izbora ličnosti Imamo srezova sa рге<ко 
f'O.OOO duša ali Ш.ООО do 15.000 građana, ima da budu pozvani da bi- 
raju jednog ili tri J:ca za suce. I ta ih lica ne poznaju. Tu se upliću i 
ambicije pojedinih kandidata, jer ljudi1 su ljudi, :i šta onda .može taj 
izbor velike mase ljudi od kojih mnogi nemaju nikakvog interesa a 
Tinogi .pogrešne lične interese. Tu kod izbora mogu da dođu do izra- 
žaja sasvim drugi moUvi nego što to Minlć idealno shvata. Ja sam za 
izborni princip, ali ne .izravno. Imamo naše narodne odbore i neka- U 
Uži forumi, koji imaju puno povjerenje naroda i koji su izabrani slo- 
bodnom voljom naroda, onda ocijene koje je lice podesno da bude su- 
dac odnosno prisuditelj. Ja sam i za laički elemenat u pravosuđu, u 
principu i u sprovodenju. Najteža je stvar ako sudac ne poznaje život. 
On .poznaje paragrafe, aM ne poznaje život. Sam laik bez tumačenja, 
zakonskih propisa, koji će uvijek biti temelji sudovanja, ne bi bio do- 
voljan. Uz njega treba da bude Jice koje poznaje zakon. Uviđam 
razlog da u ovome prclaznom vremenu možda se neće naći svugdje 
baš pravnika sudaca koji to mjesto mogu zauzeti, ali da bi to lioe 
nioglo ij moralo biti lice koje ima izvjesnu pravnu naobrazbu — to je 
Van diskusije. I sud l prisuditelji treba da se saobraze novim zako- 
nima i da se sažive sa novim duhom vremena. Ne znam zašto tako 
vehementno odbijamo i u načelu vrijednost pravnih lica. Za vojne sudove 
snio primili da svaki sudac mora biti pravno lice, a sada odbijamo sa- 
fadnju pravnog elementa u građanskim sudovima. (Miloš Minić; 
To ste pogrešno shvatili.) Ne, ja sam dobro shvatio. (M i 1 o š Minić: 
Krajnje pogrešno). Onda mi je drago. Dobro bi bilo da se kaže da suc;, 
bar u prvom redu, prvenstveno budu stručna Jica. 
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Sudstvo, pored svJh svojih -pogrešaka i krajnjih neznalica i krajnje 
nemarnih i površnih ljudi, ipak se uvijek odlikovao poštenjem. Mnogi 
su suei izgubili svoje mjesto, jer su postali krainje vjern; svojoj savjesti 
' narodu. Važno je da zakon bude dobar i suci će po njemu dobro suditi. 

Pretsednik: Ima reč Vujo Kosovac. 

Vujo Kosovac: Moja Li'ka čezne drugovi za ргаллшсата, alii ne 
može da ih dobije. Tamo laici sude već godinama. Istina oni su već 
stekli izvesna iskustva. Sudovi bez pravnika vrše dobro svoju dužnost, 
ali mi i pored toga želmio da u našim sudovima sede pravnici. 

Dr Dragoljub Jovanović: Laički elcmenat u sudstvu smatram jed- 
nim od najvećih doprinosa u ovome .vstoriskem periodu. Ne mislim da 
isključimo pravnike iz sudstva, pravnicii će ući' U sudstvo. Slažsm se sa 
rezonovanjem S'nišo Staokovića: našim zakonodavstvom ne treba da 
stavljamo kamen o vrat svakoj našoj vlasti. Zakoni su toliko mnogo- 
brojni da će narod imati muke sa njima i sam će tražiti' sudi je. Predla- 
žem da se ne unosi izrična odredba, a sudovi će silom okolnosti biti 
upućeni na sudije. Pravnici će u sudovima zauzete postepeno svoja^ 
mesta. 

Dr Jože Vilfan: Ja ću izložiti iskustvo koje je dosada stečeno sa 
javnim tužiocima. Kao što je ovde rečeno i većina javnih tužilaca nisu 
pravnic:. Oni su birani iz redova oprobanih boraca i moralno dovo'jno 
kvaiifikovanih ljud;; to su obično mladi ljudi. Takav je čitav aparat, 
to jest, iako je uglavnom laički — tj. to nisu diplomirani pravnici, — 
ipak u njemu ima dosta studenata koje je rat omeo u stud:jama a ima 
i drugih intelektualaca. 1 taj aparat, može se slobodno reć', dehro radi 
i pravilno i na vreme interveniše u pogledu zaštite zakonitosti, pa i na 
sektoru opšteg nadzora. Prema tome, primedbe koje su ovde pale u 
pogledu ograničenja, na čemu :ns:stira drug dr Krizman, ja mislim, 
da nisu neophodne i da naš sudski i tužilački aparat sada zadovoljava. 

Pretsednik: ima reč drug Cento. 

Melodija Andonov-Čento: Treba udovoljiti dvema potrebama, tj. 
da sudije budu Izabrani od' samog naroda' i da imaju izvesno pravničko 
znanje i poznavanje sudskih poslova. Jer, ako to^a nema izrču se 
teške t nepravilno presude. Ja sam imao primere neobično strogog 
kažnjavanja do koga^ je došlo uslcd |K;grcšriog tumačenja od strane 
sudija-laika. Zato ipak pravne nauke treba da budu zastupljene u sudo- 
vanju, ali da se pri tome vodi računa da se u sudstvo ne uvuku ljudi 
koji bi bili štetni po narodne tekovine. Isto tražim da se, po mogućslvu, 
ne stavljaju ograničenja, al' da se jvvdvldi da u sudu bude bar po 
jedan pravnik. 

Pretsednik: Ima reč Kemal AgoR 
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Kemal Agoli: Ja sam za io da se sudije regrutuju iz redova opro- 
baniih članova Narodnoos'.obodiiackog pokreta, pošto stare sudije nisu 
u stanju da se užive u novo doba. 

Pretsednik: Ima reč drug Rus. 

Josip Rus: Smatram da treba iz osnova izgraditi potpuno novu 
organizaciju sudova, na demokratskim principima. Nema sumnje, da 
pored laika u sudovima mora da bude i pravnika. 

Pretsednik: Pošto se niko više ne javlja za diskusiju u načelu, 
objavljujem da je načeina debata zaključena. Stavljam Predlog zakona 
o uređenju sudova na glasanje u načelu. Glasače se dizanjem ruke. 
Ko je za, ueka digne ruku. (Većina diže ruku). Ko je protiv? 
(Ilija Stojanović i Jovan Borović dižu ruku.) Objavljujem da je Pre- 
dlog zakona o uređenju sudova primljen velikom većinom glasova i 
dva glasa protiv. 

PrelaiZ'imo na pretres u .pojedinostima. Pročitaćemo prvo naslov, 
з potom član po član. (Čita): 

PREDLOG 
ZAKONA O  UREĐENJU SUDOVA 

Opšte odredbe 

Član 1 

U Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji pravosuđe vrše: Vrhovni 
sud Demokratsko federativne Jugoslavije, vrhovni sudovi pojedinih fe- 
deralnih jedinica. Vrhovni sud Vojvodine, okružni sudovi i narodni 
s reski sudovii. 

Posebnim zakonima mogu se osnovati specijalni sudovi, pri čemu 
će se odrediti njihova organizacija i nadležnost. 

To je č!an 1. Pre svega, ja bih u naslovu kazao »narodnih sudova« 
a ne samo »sudova« jer su ikstvari naši sudovi narodn', kao što je i 
vlast narodna. Upravo narodni sudovi su samo jedan vid narodne vlasti. 

Dr Hinko Krizman: Ja se ovom prijedlogu pridružujem. To je 
zaista potrebno unijeti. 

Ministar pravosuđa Franc Frol: Ja taj prijedlog primam. Pored 
toga, pošto je naslov dopunjen, ovdje, na kraju prve al'neje člana. 1 
treba brisati riječ »narodni«, jer bi ovako bilo nelogično kao da su 
samo kotarski sudovi — narodni. (Prima se). 

Pretsednik: Prema tome, primaju li so naslov i čl.  1? (Primaju). 
Ima. li ko protiv ?   (Niko). Naslov i član 1 primljeni su. 

Član 2 glasi  (čita): 
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Član 2 

Glavni zadaci, sudova u vršenju pravosuđa jesu: 
1) zaštita demokratskih tekovina narodnooslobodilačke borbe, za- 

štUa prava i zakonom zaštićenih interesa ustanova, preduzeća i orga- 
nizacija javnog i privatnog karaktera, kao i zaštita Jičniih i iimovinskih 
prava i zakonom zaštićenih interesa građana Jugoslavije; 

2) obezbedenj© tačnog ispunjavanja zakona kao 1 propisa sa za- 
konskom snagom od strane svih ustanova', preduzeća, organizacija, 
službenih lica i građana Jugoslavije; 

3) vaspiitavanj© građana u duhu odanosti prema otadžbini, u duhu 
tačnog ispunjavanja zakona, u duhu poštenog vršenja građanskih 
dtužnosti. 

Ima li primedaba? 

Dr Hinko Krizman: Šta je sa pitanjem 'zbora kvalificiranih 
sudaca? 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Jedna od osnovnih tekovina 
Narodnooslobodiilačke borbe je narodna vlast. Naši narodi vodeći borbu 
protiv okupatora nisu se mogli osloniti na staru vlast, pa ni na sudsku 
vlast. Naše sudstvo nema nikakve veze sa sudstvom stare Jugoslavije. 
Osnovi kojii se ogledaju u shvaćanju našega sudstva, ogledaju se u 
tome da jo naše sud&tvo funkcija jedne jedinstvene zakonodavne i 
izvršne vlasti i da kao takvo mora bili .povezano sa narodom od koga 
i dolazi ta vlast odnosno funkcija. Prema tome, današnji sudac i uloga 
današnjeg suca nije ona uloga koju je sudac imao u staroj Jugosla- 
viji', da sumira konkretne slučajeve i apstraktne norme; njegova je 
uloga danas sasvim drukčija. Sudac ima da vrši dužnost koju predviđa 
i\. 2 ovoga projekta'. Ako bismo postavljali ograničenja u pitanju 
izbornosti sudaca, mi bismo istodobno rušili i temelje na kojima počiva 
ovaj projekat zakona. Mislim da projekat treba prihvatiti baš po ovom 
osnovnom načelu. Ja so nikako ne bih mogao složiti sa prijedlogom 
drugova kojii traže ograiiičenjo u pogledat izbornosti sudova. (Dr Jožo 
V iJ f an : Da li mogu federalne jedinice obrazovati mirovne sudove?) 
Mogu. Ovaj zakon sadrži propise o uređenju građanskih sudova. Svaki 
drugi sud koji bi bio izvan ovoga bio bi specijalnii sud. U vezi sa čl. 2 
daće se mogućnost da se obrazuju posebni sudovi. 

Dr Jože Vilfan: Predlažem da se odmah ovde u i\. 1 predvide i 
mirovni sudovi sa njihovom kompetencijom. Naša tendencija je da mi 
sve više kompetencija prenosimo na sreske sudove tako da su sresk* 
sudovi u masi slučajeva sudovi prve instancije, a samo ono što se 
oduzmo eresikim sudovima to jo kompetencija okružnog i vrhovnog 
suda. Imali bismo sreske sudove sa velikom latitudom. Posledica toga 
bila bi pieoplerećenjo sreskih sudova. Stoga bi bilo zgodno kada bismo 
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male sporove prenell na mjirovne sudove. Stoga spredlažem da se u 
prvi član unese ovlašćenje da federalne jedinice mogu da osrovaju mi^ 
rovne sudove sa određenom kompetencijom. One bil mogle imati i pri- 
miritelnu funkciju tako da tek kada jedan spor ne bi mogao da se reši 
kod toga sudas da tek onda dođe .pred redovni sud, sreski ili okružm. 

Ja bih, shodno ovom izlaganju, predložio da se druga alineja 
člana 1, koji smo već usvoj6!i, izmeni tako da glasi: 

Posebnim zakonima mogu se osnovati specijalni sudovi i ovlastiti 
federalne jedinice da osnuju pomiriteljne (mirovne) sudove, pri čemu 
če so odrediti njihova' organizacija i' nadležnost. 

Pretsednik: Molim ministra druga Frola da se izjasni o ovom 
predlogu. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Primam. 
Pretsednik: Prima li se nova redakcija druge alineje člana 1 koju 

je predložio drug Vilfan a prihvatio je i resorni ministar. (Prima).    - 
Pošto nas je diskusija o članu 2 vratila na prethodni, pitam ima '.' 

još primedaba? 
Miloš Minić: Ja sam za to da &з tačka 3 poboljša na taj način što 

bismo umesto »u duhu tačnog ispunjavanja zakona« rekli »pravičnog 
ispunjavanja zakona«, a odmah zatim izmento bih ovo »u duhu pošte- 
nog vršenja građanskih prava« na taj način .što bih ovo vezao sa pret- 
hodnom misli i, prosto, rekao: »i poštenog vršenja građanskih prava i 
dužnosti«, jer se radi o vršenju prava a ne samo dužnosti. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja sam suglasan sa ovim pri- 
jedlogom. 

Pretsednik: Ima li još pnimedaba? (Nema). Prima li se čl. 2 sa 
ovim izmenama? (Prima). 

Prelazimo na član 3.   (Čita): 

Član 3 
Svi su građani pred sudovima izjednačeni, bez obzira na .pol, na 

društveni', malerijalni S'.UžIKMH položaj i n.i. naoionalnu, versku ili rasnu 
pripadnost. 

Лко drugih primedaba nema, ja bih ovo, u prvom redu »izjedna- 
čeni« zamenio sa »jednaki«, jer se kaže da su građani pred sudom 
jednaki. (Prima se). Ima li ko  protiv ?   (Nema). Član 3 je usvojen. 

Prelaziimo na član 4.   (Čita): 

Član 4 
U svim sudovima rasprave se vode javno, ukoliko zakonima nisu 

predvideni izuzeci. 
Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Prelazimo na član 5.   (Čita): 
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Član.5 
U svim postupcima tuženome je osigurano pravo na odbranu. 
Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Na redu je član 6.  (Či t a): 

Član 6 
Postupak ee vodi na jeziku naroda federalno jedinice odnosno 

oblasti, gde se sud nalazi, a licima koja ne vladaju tim jezioima omo- 
guciće so upoznavanje dokaznog materijala i praćenje sudskog rada 
preko tumača. Svakom licu dozvoljeno je da pred sudom govori svojim 
matcrnjim jezikom. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Ko je protiv? 
(Niko). 

Prelazimo na član 7.   (Čita): 

Član 7 
Sudovi svoje presude izriču: »U ime naroda«. 
Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). Ko je protiv? 

(Niko). 
Na redu je član 8.  (Č'it a): 

Član 8 

Protiv odluke suda prvog stepena, ukoliko to nisu Vrhovni sud 
Demokratsko federalivne Jugoslavije i Vrhovni sudovi pojedinih fede- 
ralnih jedinica, odnosno Vrhovni sud Vojvodine, dopuštena je po pra- 
vilu žalba na sud prvog stepena. 

Odluka suda drugog stepena pravosnažna je. 
Ima li primedaba? (Nema). Prima' li se? (Prima). 
Prelazimo na član 9.  (Č i t a): 

Član 9 
Protiv pravosnažnih sudskih odluka pripada pravo nadzorne 

žalbo Javnom tužiocu Demokratske federativne Jugoslavije, javnom 
tužiocu federalno jedinice odnosno javnom tužiocu Vojvodine, Pret- 
sedniku Vrhovnog suda Demokratske federativno Jugoslavije i Pret- 
sednicima Vrhovni sudova federalnih jedinica, odnosno Vrhovnog sud-; 
Vojvodine. 

Ima li primedaba? Ima reč KosIK)din Stojanović. 
Ilija Stojanović: Ja mislim, i na tome moja grupa insistira, da ovde 

treba odrediti rok do koga se pravo nadzorne žall>e može koristiti. To 
jo potrebno zl>og pravne stabilnosti, jer bi se ovako jedna presuda 
mogla osporavati i pos'.o godinu i, teoretski, posle 10 godina. Jer, to se, 
često, može i zloupotrebljavati. Neka se kaže za 15 dana, neka se kaže 
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u roku od 2 meseca, ali ne ovako u nedogled ostavili svaku presudu u 
stanju ncstabllnostr. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Zato što nema stvarno nikakve 
potrebe da 6€i taj rok odteduje, ne mogu iprihvatUi prijedlog pretstav- 
nika manjine. 

Pretsednik: Ima li još primcdaba? 

Krsto Filipović: I u prošlom i u ovom zakonu vidim da nije pred- 
viden oblasni sud za Kosovo i Metohiju. Posle organizovanja Javnog 
tužioštva za Kosovo i Metohiju treba ostaviti i Oblasni sud Kosovsko- 
metohisko Oblasti koji će rješavati izvjesno tamošnje specif:čne spo- 
rove. Sud b' mogao imali i kompetenciju okružnog suda, aU je on 
neophodan. 

Ministar pravosuđa Frane Frol: Ja^ u načelu primam ovu pri- 
mjedbu, a'.i ćemo o tome rješavati kod člana 61. 

Pretsednik: Prema tome, prima li1 se član 9 kako je predložen j 
ovde pročitan? (Ррта). Ko je protiv? (Ilija Stojanović i Jovan 
Borović dižu ruku). U redu, dva su glasa' protiv. 

Prelazimo na član 10.   (Čita): 

Član 10 
Javni tužilac Demokratske federativno Jugoslavije ima pravo 

podnošenja  nadzorno žalbe  protiv svih  pravosnažnih sudskih odluka. 
Pretsednik Vrhovnog suda' Demokratske federativne Jugoslavije 

'ina pravo podnošenja nadzorne žalt)e protiv sv'h pravosnažnih sudskih 
odluka, osim protiv pravosnažnih odluka vojnih sudova. 

Javni tužilac federalno jedinice, odnosno javni tužilac Vojvodine i 
pretsednici Vrhovnih sudova federalnih jedinica, odnosno Vrhovnog 
suda Vojvodine imaju pravo na podnošenje nadzorne žalbe protiv svih 
pravo iiažnih sud l.ili odluka doiielih od .sirano sudova n odnosnoj fede- 
ralnoj jedinici ili pokrajin', ukoliko to nisu vojni sudovi. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Ргчиа). 
Član 11 glas:   (č rt a): 

Član li 
O nadzornoj žalbi protiv pravosnažnih odluka narodnih sreskih su- 

dova odlučuje nadležni okružni sud; o nadzornoj žalbi protiv pravo- 
snažnih odluka okružnih sudova odlučuje vrhovni sud odnosne fede- 
ralno jedinko ,ili Vrhovni sud Vojvodine; o nadzornoj žalbi' protiv pra- 
vnosnažnih odluka Vrhovnih sudova federalnih jedinica i Vrhovnog 
suda Vojvodine odlučuje Vrhovni sud1 Demokratske federativne Jugo- 
slavije; o nadzornoj žalbi protiv odluke Veća Vrhovnog suda Demo- 
kratske federalivne Jugoslavije odlučuje Opšla st'diiiea loga suda. 
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Ja bih saglasno ranijoj odluci, ovde, u prvoj alineji1, brisao reč 
»narodni«. Ima li još primedaba? 

Dr Jože Vilfan: Predlažem da se u drugom redu briše ovo: »odlu- 
čuje nadležni okružni sud; o nadzornoj žalbi .protiv pravnoanažnili 
odluka« i da se mesto ovoga stavli samo »'!«. Obrazloženje: Po pre- 
dlogu je određeno da po nadzornoj žalbi na presudu sreskog suda^ odlu- 
čuje okružni sud, a po nadzornoj ža'lbi na presudu okružnog suda 
vrhovni sud federalne jedinice, odnosno Vrhovni sud Vojvodine. Ja 
predlažem da o nadzornim žalbama i na odluke sresikih sudova rešavaju 
vrhovni sudovi. 

Dr Dragoljub Jovanović: Da ih suviše ne preopteretimo? (Dr Jože 
Vilfan:   Nećemo). Onda dobro. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ja nemam ništa' protiv. 

Pretsednik: Prima li se član 11 sa .izmenama koje smo predložili 
Vilfan i ja? (Prima). Ko je protiv ? (IHja Stojanov'c i Jovan Bo- 
rović dižu ruku). Dva glasa su  protiv. 

Član 12 glasi  (čita): 

Član 12 

Sudovi su dužni jedan drugome ukazivati pravnu pomoć. 
Ima h primedaba? (Nema). Prima lise? (Prima). 
Član 13 glasi   (či ta): 

Član 13 
U svima »udovima, .kada sude u prvom slopenu, suđenje se po pra- 

vilu vrši u većima' u kojima učestvuje sudija i dva prisuditelja. 
Kada sude po žalbama u drugom stopenu i po nadzornoj žalhi, uko- 

liko nisu u pitanju odluke Veća Vrhovnog suda Demokratske federa- 
tivno Jugoslavije, sudovi donose odluke u veću od trojice sudija. 

Ima li primedaba? (Ima), izvolite g. Stojanović. 

Ilija Stojanović: Ja sam već izjavio da je moja grupa u načelu za 
princip izbornosti sud'ja. 1 Isvajajući načela 1/,1к>га sudija od strane na- 
roda, mi smatramo da u ovom članu treba stali na stanovište da je 
ustanovom prisuditelja dovoljno olHv.hedeno učešće naroda u suđenju 
i da stalni, profesionalni! sudija treba da bude pravnik, ■:> to diplomirani 
pravnik. I to sudije, koji bi bili stalni i stručnjaci, pravnici treba narod 
da bira. 

Ovo mišljenje, gospodo, zastupaju [ммчм! nas i izvesni eminentni 
pravnici iz većino i smatram da bi ga trebalo usvojiti. 

Ako se to ipak ne bi usvojilo, zamislite samo u kakvu ćemo 
nezgodnu situaciju dovesti sud'je i pretsedir.ike — nepravnike u odnosu 
na sekretare sudova koji će biti pravnici, i koji neće hiti birani. Oni 
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će uvek biB infenorniip, a to nimalo nije zgodno '< nije u interesu rada 
sudova. 

Ja molim da većina uvidi opravdanost ovog našeg zahteva. 
Ukoliko se ovo ne usvoji, moja grupa glasače protiv, jer ovo 

pitanje smatramo duboko principijelnim. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ja ovu primjedbu ne mogu 
prihvatiti, jer smo stali na stanovište da ne možemo ograničavati pravo 
izbornosti sudija. O tome su danas lijepo ovdje govorili drugovi Siniša 
Stankovie, Dragoljub Jovanović i ja njihovim gledištima nemam šta 
da dodam. 

Pretsednik: Pošto više predloga nema, stavljam na glasanje član 13 
kako ga je predložio drug Frol. Prima li se? (Prima). Ko je p rot: v ? 
(Pet članova odbora dižu ruku). Član 13 jo primljen većinom glasova i 
5 glasova p r o t' v. 

Prelazimo na^ član 14.   (Čita): 

Član 14 

Sudije su lica koja vrše sudisku dužnost neprekidno za vreme za 
koje su izabrani, a prisuditeJji su lica ikoja se .povremeno pozivaju u 
sud da bi zajedno sa sudijama učestvovali u suđenju. 

Za vremo učestvovanja u suđenju prisuditeljii imaju ista prava 
kao i sudije. 

Ima li primedaba? 

Miloš Carević: Predlažem da se umeslo ovog poslednjeg reda, u 
alineji prvoj, ikoji glasi: »da bć zajedno sa sudijama učestvovali u su- 
đenju« stavi: »za vršenje sudiske dužnosti«. 

Pretsednik: Prima li se? (Prima). Idemo dalje. 
Clfln 15 glasi (č i t a): 

Član 15 

Prisiiditelji se pozivaju na dužnost u sud po spisku biranih prisu- 
<iitelja, lako da svaki prisuditelj po pravilu biva pozivan najviše pet- 
naosl dana u godini. 

Za vremo vršeiij.i sudijske dužnosti prisud'lteljima pripada pravo 
na platu koju imaju kao namoštenici ili radnici. Oni prisiiditelji koji ne 
primaju platu, dobijaju naknadu troškova po propisima ikoje će izdati 
federalno jedinice. 

U svakom slučaju prisuditeljima pripada naknada za učinjene 
putne troškove izvan mesta svoga boravka. 

Ja bih predložio da se u drugom rodu prve alineje ovo kaže ovako: 
»tako da se svaki prisuditelj po pravilu pozova«, tako da^ se ovo »biva 
pozivan« izbaci. 
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Vladimir Simić: Ovo je bolje. Mogli bismo ovaj 5!an prmiti sa 
ovom izmenom, jer drugih predloga nema. 

Pretsednik: Prima li se? (Prima). 
Član 16 glasi (čita): 

Član 16 

Sudovi se obrazuju po izbornom načelu. 
Svi građani koj; imaju biračko pravo mogu biti izabrani za sudijc 

i za prisuditelje. 
Ima li primedaba? (Nema). Prima Ji se? (Prima). 
Prelazimo na član 17.   (Čita): 

Član 17 

Sve sudijc bira i imenuje narod, bilo neposredno, bilo preko svojih 
prelstavničkih tela. Za svoj rad sudije i prisuditclji odgovarajii telu 
koje ih je 'izabralo. 

Ima li primedaba? (Ima). Drug Vilfan. 

Dr Jože Vilfan: Ja nisam hteo da polcmišem oko člana 13 sa go- 
spodinom Stojanovićcm, ali sada hoću nešto da rečem. Sudije sreskih 
sudova će se birati. Prema tome, ničim se ne sprečava da svi budu 
birani iz redova pravnika. U pogledu Izbora sreskih sudija mislim da 
ih ле treba' birat' posredno, i to iz č'slo praktičnih razloga, sto imamo 
i velike srezovc. Zato smatram da sudijc sreskih sudova treba da bi- 
raju sreske skupštine. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ne primam ovaj prijedlog iz 
razloga što je u druge zakone, a naročito u Zakon o biračkim sp'sko- 
vima, unijeta odredba o b'ranju sudaca. S druge strane, teritorija su- 
dova neće se poklapati sa administrativnom lerilorijom pojedin'ih 
kot a reva. 

Pretsednik: Pravilno b' bilo da se sudije biraju na izborima di- 
roklno. I takav sud zaslužuje naziv narodnog suda. Svaki onaj koji1 

hi se birao posredno, preko skupštine, ne bi ustvari bio biran <м1 naroda 
neposredno. Л to za pojam narodnih sudija nije svejedno. Sada ostaju 
sreski sudovi kao najniž' sudovi i hteK smo da održimo direktne Izbore 
za izbor sreskih sudija. Sreski sudija odgovara biračkom telu, to jest, 
svojim biračima, a mishu, i praktično će teško biti da sudija sazove 
zbor pa da mu polaže račun o svom radu. 

Dr Jože Vilfan: Po mom slivalanju bilo bi 1и>1је da obrazujemo 
mesne sudove. Ja sam protiv većeg broja sreskih sudova u jednom 
mestu i to zbog finansiskih i/.daiaka. 

Jefto Pavić: Smatram da bi bilo pravilno da se sudije biraju po- 
sredno, jer je u (Imoj doii pri i/.l>orii sudova narod prilično griješio. 
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Sreska skupština je višo u mogućnosti da izvrši pravilan izbor. Išao bih 
tako daleko da bih dao sreskim i zemaljskim skupštinama' to pravo. 
Na taj način izabrali bismo najbolje sudije a om bi ustvari upravo bili 
lizabrani od naroda. Ako ne to, onda u svakom slučaju da ih biraju 
sreske skupštme. U Crnoj Gori se utvrdi.Io da sudovi čije je sudije b'rao 
neposredno narod, msu u mogućnosti da rade čitave mjesece i; da su 
postojali, samo na papiru zato što sudije nisu mogle da vrše svoje 
dužnosti. Ima izabranih sud:ja koji sami za sebe kažu da se ne osjećaju 
sposobnim da vršo tu dužnost. Obilazeći sudove nailazio sam na pret-. 
sjednike sudova, odlične ljude i četvorogodišnje borce, koji kažu da nisu 
sposobni da vrše te dužnosti i da ih vrše samo zbog toga što su na to 
natjeran'. Najzad, mišljenja sam da se sudije biraju posredno a ne nepo- 
sredno. Što se tiče naziva sudova, predlažem da se svi sudovi zovu 
narodni sudovi, ili jednostavno sudovi. 

Miloš Minić: Meni so čini da za регчх!1 konsolidacije bolje bi bilo 
biranje preko sreskih skupština. Nisam protivan principu neposrednog 
biranja, ali sada treba stvoriti mogućnost da se narodni sudovi mogu 
birati posrednim putem. 

Pretscdnik: I ja mislim da stalne sreske sudije .mogu da biraju 
sreske skupštine. 

Mislim da smo ovu diskusiju iscrpli. 

Dr Jože Vilfan: Ja 'imam konkretan predlog za iznienu člana 17. 
(Čita): 

Sve sudijo i pnsuditelji od sreskih sudova do saveznog Vrhovnog 
suda, biraju odgovarajuća narodna pretstavnička tela, kojima sudije i 
prisuditelji odgovaraju za svoj rad.. Sudije I prisudUcIji mogu, рге 
isteka roka za koji su 'zabrani, opozvati tela koja su ih izabrala ako za 
to fona zakonskih razloga. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Froi: Ja prihvaćam ovaj prijedlog. 

Pretscdnik: Pi'ina li se član 17 po predlogu druga Vilfana. (Prima). 
Član L8 glasi   (čita): 

Član 18 
Pri i/.r'cn'iiju pravdo sudije su nezavisni i sude zakonito 
Ima li primedaba? (Ima). Drug Pero Krstajić. 
Pero Krstajić: Molim za objašnjenje štn znači ovo da sudijo »sude 

zakonito« ili tu treba da stoji »sude po zakonu«? 
Miloš Minić: To je, valjda, jedno isto. 
Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ustvari jeste jedno te isto, 

ali i nije. Mi nismo k.-./.ali ]w> /лкопи zato što staro j ugoda vensko zako- 
nodavstvo ne važi, ono je odlukom AVNOJ-a ukinuto; u principu sve 
što je protivno tekovinama  Narodnooslol)odila,čke borl^ naših naroda 
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^ukinuto je. Međutim, mi još nismo izgradili novo istinski narodno, 
demokratsko zakonodavstvo. Zato u našem sadašnjem zakonodavstvu 
ima dosta praznma, ima čitavih oblasti koje nismo još u zakonodavnom 
radu ni dotaknuli, tako da suci moraju u ovakvim slučajevima da 
sude po duhu zakona, u doihu tekovina NarodnooslolxxWačke borhe, po 
Osjećanju pravičnosti. Eto, zato nismo kazali »sude po zakonu«. 

Dr Maks Šnuderl: Ne samo to, već se sudovi, u nedostatku novih 
propisa, moraju oslanjali i na' stare pravne norme i da cene, ukoliko 
već nisu izričito ukinute, da li su u suprotnost', sa novim narodnim teko- 
vinama i sa današnjim interesima nažeg društva i današnjeg narodnog 
shvatanja' pravdo i pravičnosti. 

Ja sam za lo da ovo ostane kako je napisano. 

Pretscdnik: Prima U se člaai 18 kako je predložen? (Prima). 
Prelazimo na član 19.  (Čita): 

Član 19 

Pokretanje krivičnog postupka protiv sud'ja i u vezi s tim njihovo 
udaljen je od sudijske dužnostf vrši se: po odluci Javnog tužioca Demo- 
kratske federativne Jugoslavije za sudije Vrhovnog suda Demokratske 
federativne Jugoslavije, a po odluci javnog tužioca federalne jedinice 
•odnosno Javnog tužioca Vojvodme za sudije ostalih sudova. 

Odluka Javnog tužioca Demokratske federativne Jugoslavije po- 
dleži odobrenju Privremene narodne skupštino Demokratske federa- 
tivne Jugoslavije, odluka javnog tužioca federalne jedinice odobrenju 
'Pretsednišlva zemaljskog narodnog pretstavništva to jedinice, a odluka 
Uavnog tužioca Vojvodine odobrenju Oblasnog narodnog odbora 
Vojvodine. 

Ja imam da predložim da se ovde izbriše ovo >pretsedništva« tako 
da o odluci kojom je javni tužilac odobrio krivični postupaik protiv 
Midije ne rešava prelsedništvo, već zemaljska' skupština. Najzad, ovde 
jo omaškom rečeno »Oblasnog«, a treba da stoji »Glavnog narodnog 
odbora Vojvodine«. 

Ima И još primedaba? (Nema). Prima Ji se član 19 sa ovim iznic- 
iiama? (Prima). 

Prelazimo na član 20.  (Čita): 

Član 20 
U slučaju trajne spreiVnosti sudije, novi !/.1к>г za sudijn ima se 

izvršiti u roku od dva meseca od dana kada jv ,sprečeni siuiija prestao 
da vrši dužnost u sudu. 

Predlažem da se kaže: »najdalje u roku od 2 meseca . . .« i tako 
dalje. (Prima se). 
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Prelazimo na oddjak »Narodni sreski sudovi« i član 21.   (Č i t a): 

Narodni sreski sudovi 

Član 21 
U nadležnost narodnih sreskih sudova spada rešavanje u prvom 

stcpenu krivičnih i građanskih stvari koje su posebnkn zakonima dato 
•u nadležnost ovih sudova. Medu ove naročito spadaju: 

a) krivične stvari: krivična dela protiv života, teJa, slobode, časti, 
imovine privatnih lica, zdravlja, javnog morala, .braka i porodice; 

b) građansko stvari: sporovi o imovinsko-pravnim zahtevima, bez 
obzira na vrednost ukoliko tužena stranka mijo ustanova, preduzeće Ш 
organizacija javnog karaktera, sporovi iz odnosa roditelja i dece bilo 
bračne, bi!o vanbračne, sporovi o određivanju i ispravci granica nepo- 
kretnih dobara, sporovi o službenostima, sporovi zbog smetanja po- 
feeda, sporovi iz ugovora o zakupu i najmu, sporovi koji potiču iz radnih 
odnosa, sve vanparnične i sve izvršne stvari. 

Izuzetno narodni sreski sud odlučuje i u drugom stepenu kada je 
io zakonom predvideno. 

Ima li primeda'ba? 
Miloš Carević: U podnaslovu treba brisati reč »narodni«. (Primase). 
Ilija Stojanović: Zašto so i krivična dela protiv života stavljaju u 

nadležnost sreskih sudova kad znamo da će u tim sudovima biti najviše 
laika i da i danas presude sreskih sudova nisu na visini. Predlažem zbog 
loga da &з to da u nad'Iežnost okružnih sudova. 

Ministar pravosuđa DFJ Franc Frol: Okružni sudovi nadležni su 
da sude one slučajeve kad je u pitanju ma koji opći interes: krivična 
dela protiv naroda i države i njenog uređenja, protiv narodne imovine, 
kad je u pitanju pravljenje lažnog novca i sve ono .što im se .posebnim 
zakonima odredi. Prema tome, nema potrebe da &o to izuzima iz kotar- 
skih sudova što je i inače takvog kriminala kod nas sve manje. Iz ovog 
razloga ne mogu prihvatiti prjicdlog gospodma Stojanovića. 

Miloš Carević: Predlažem da «e svuda, ovde u prvoj i drugoj ali- 
neji', ispred »sreskog suda« briše reč »narodni«, a da so ovde, u četvr- 
tom redu, umesto »ovih sudova« kaže »ovim sudovima«. 

Prctstdnik: PoUo resorni ministar, kao predlagač zakona, nije 
'primio predlog gospodina Stojanovića, pitam da li se prima član 21 
sa i/.menama koje јг predložio drug Carević? (Prima). (IPija Sto- 
janović: Ja sam protiv!) Dobro. Član 21 primljen je većinom 
glasova. 

Prelazimo na član 22.  (C i t a): 

Član 22 
Broj narodnih sreskih sudova u svakoj federalnoj j^linid, odnosno 

oblasti, određuje ministar pravosuđa zemaljske vlade, odnosno Oblasni 
•narodni odlvor Vojvodine. 
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Kodi određivanja broja 'narodnih sreskih sudova, treba se rukovoditi 
načelom da sudstvo bude što bliže narodu i što jevtinije. 

Ima li .primedaba? 
Miloš Carević: Predlažem da se u prvoj i u drugoj alineji saglasno 

ranijim Lzmenama briše reč »narodnih« kad se govori o sreskim sudo- 
vima. Isto tako umesto »Oblasni« da se stavi »Glavni«. 

Pretsednik:   Ima li još kakvih primedaba?   (Nema). Prima Mi se 
član 22 sa predloženim izmenama? (Prima). 

Izvolite čuti član 23. (C i t a): 

Ćlan 23 
Narodni sroski sud sastavljen je od prelsednika, od potrebnog broja 

sudija i prisuditclja. 
Broj sudija i prisuditelja određuje ministar pravosuđa zemaljske 

vlade, odnosno Oblasni narodni odbor Vojvodine. 
I ovde treba u prvom .redu izbaciti reč »narodni«, tako da član 

počinje »Srcski sud sastavljen je. . .« a umesto »Oblasni« da se kaže 
»Glavni«. 

Ima li drugih primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Prelazimo na SUm 24. (Čita): 

Član 24 
Pretscdnika, sudije i prisuditeljo biraju građani koji imaju biračko 

pravo i koji su stalno лastarljeni na teritoriji za koju je nadležan sreski 
sud 'i to na tri godine putem opšleg, neposrednog i jednakog izbornog 
prava, tajnim glasanjem. 

Ima U .primedaba? 

Ministar pravosuđa DFJ Franc Frol: Imam amandman za ovaj 
(član. Umjesto dosadašnjeg elana L'l predlažem slijedeću formulaciju 
člana 24: »Prctsjednik, suci i prosuditelji sreskiJi sudova biraju se na 
Q godine«. 

Ovaj prijedlog činom zl)og toga što pitanje načina i/bora sudaca i 
prisuditelja treba da riješe zemaljska narodna pretslavništva, prema 
svojim uvjot'ma • potrebama, 

Pretsednik: Ima li primedaba? (Nema). 
Prima li se amandman uz član 21? (Prima), ima li ko protiv ? 

(Nema), Objavljujem da je član 21 usvojen prema amandmanu koji 
'jo podneo Ministar pravosuđa drug Frol. 

Izvolite čuti član 25.  (Čita): 

Član 25 
I/,lH)ie za pretscdnika, sudije i ppsuditelje narodnih sreskih sudova 

organi/uju miiikslarstva pravosuđa iedn alnih jedinica odnosno Oblasni 
narodni odbor Vojvodine, 
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Kandidacija za izbor sudija i prisuditelja narodnih sreskih sudova 
vrši se kao 1 iza poslanice sreske skuipšline. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Predlažem da se ovaj elan 
briše suglasno obrazloženju koje sam dao uz amandman uz član 24. 

Pretsednik: Prima li se predlog druga ministra Frola? (Prima). 
'Prema tome, član 25 se briše. 

Prelazimo na član 26 koji postajo sada član 25.   (Č i t a): 

Član 25 

Sudije narodnih sreskih sudova povremeno polažu račun o svome 
radu i o radu suda pred telom koje ;h je izabralo. 

Ima li primedaba? 
Dr Maks šnudcrl: Drugu reč u prvom redu treba brisati kao što 

smo to hinili u svim članovima. 
Pretsednik: Mislite na reč »narodnih?« (Dr Maks Snuderl: 

Da). To je u redu. 

Ima li još ko šta da ,рИа? 
Miloš Minić: Treba, predvideti uslove pod kojima se može opozvati 

sudija iBprisuditeJj, jer kad zakon predviđa izboirnost treba da predviđa 
t opozivost pretsednika, sudija i prisuditelja sreskih i ostalih sudova. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Na ovo pitanje ja bih mogao 
odgovoriti slijedeće: pitanje koje je ijx>krenuo drug Minić raspravljeno 
je u zakonu o sucima koji je u pripremi. Mislim da to lamo prije spada. 
Naročito zbog toga Sto smo m1* ovdje .brisali član 24 u prijašnjoj 
mlaikdji. 

Pretsednik: Prima И se objašiijcnjo resornog ministra? (Prima). 
(Miloš Minić: П redu, kad jo (amo to stipulirano), Prima li se 
član 25 IK> novoj numeraciji? (Prima). 

Prolazimo na član '2п ikoji je ranije bio član 27.   (0 i l a): 

Član 2G 
Sudijo sreskih sudova, kao sudije pojedinci, pppremaće sve kri- 

vične i građanske stvari za suđenje U veću, a pored toga samostalno 
čo rešavati sve vaiiparničiK' i izvršne stvari kao i druge stvari, kada 
je to zakonom predvideno 

Pretsednik: Ima li primrdaba? (Nema). Ja sam već pri čitanju 
•izostavio u prvom redu reč »narodmih«. Prima li SK.^, član 2(i kako je 
•pročitan? (Prima). 
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Prelazimo na odeljak Okružni' sudovi i član 27 ranije 28 (č И a): 

i       Okružni sudovi ' 

Član 27 
Okružni sudbvi vrše nadzor nad radom svih .područnih narodnih 

sreskih sudova. 
Ima Ji primedaha? (Nema). Prima Ji se? (Prima). 
Prelazimo na ^lan 28, ranije 29.  (Č Ma): 

Član 28 
U nadležnost okružnih sudova spada rešavanje u prvom stepoint 

krivičnih i građanskih stvari koje su posebnim zaikonima date u na- 
dležnost ovih sudova. Medu ove naročito spadaju: 

a) krivične stvari: ikrivifna dela protiv otadžbine, protiv države i 
njenog uređenja, protiv narodne vlasti, protiv narodne imovine, protiv 
pravosuđa, protiv opšte sigurnosti ljudi, imovine i javnog saobraćaja, 
protiv službene dužnosti, pravljenja lažnih mera i lažnog novea; 

b) građanske stvari: imovinsko-pravm sporovi u kojima je tužena 
stranka ustanova, preduzeće ili organizacija javnog karaktera, sporovi 
koji proizlaze iz međusobnih odnosa bračnih drugova, a ne tiču se čisto 
imovinsko-pravnih zahteva, six>iovii o naknadi štete koju učine građa- 
nima javni službenici nepravilnim vršenjem službe, sporovi o rudničkim 
i pomorskim stvarima. 

Ima li primedaba? 
Dr Siniša Stanković: Ja bih umesto »u nadležnost ovih sudova« 

rekao: »u nadležnost ovim sudovima« jer i<> bolje <xlgovara kompozi- 
ciji rečenice. To je u prvoj alineji treći red. 

Prctsednik: Prima l1 se član 28? (Prima). Ima li još kakvih prime- 
daba? (Nema). Novi član 28 je usvojen sa i/.menom po predlogu druga 
Siniše. 

Prelazimo na član 29, ranije član 30. (Čoi a): 

Član 29 
Pored toga u nadležnost okružnih sudova spada: 
a) odlučivanje po redovnim žalbama podnolmi protiv odluka na- 

rodnih sreskih sudova; 
b) odlučivanje po nadzornim žalbama protiv pravosnažnih odluka 

narodnih sreskih sudova. 
Ja bih predložio da se u ovo d\v lačl«- prvr мчМ brisu i da se tačka 

a) i b) takode izostave, a da se ovaj tekst poveže. 
Pero Krstajič: Da P ovdje ima mjesta drugoj tački novog člana 2!»? 
Josip Rus: Ja mislim da je dovoljno da ovaj član ostane samo na 

ranijoj tački a), 

542 



Pretsednik: To zna^i da bi novi član 29 trebalo da gla&ii: Pored 
toga, u nadležnost okružnih sudova- spada odlučivanje ipo redovnim 
žalbama podnetim protiv sreskih sudova. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ja sam sa ovim prijedlogom 
suglasan. 

Pretsednik: Ond;a pitam prima li se ovako izmenjen član 29? 
((Prima). 

Prelazimo na sledeči član 30, ranije 31.   (Čita): 

Član 30 

Broj okružnih sudova u svakoj federalnoj jedinici, odnosno oblasti, 
određuje Ministar pravosuđa zemaljske vlade odnosno Oblasni narodni) 
odbor Vojvodine. 

Ovdo mislim da treba samo izmenitii »Oblasni« u »Glavni narodni 
odbor Vojvodine«. (Vladimir   Simić:   Tako je!). 

Prima li se novi član 30 sa ovom izmenom? (Prima). 
Izvo'.ito čut' član 33, ranije član 34.  (Čita): 

Član 31 

Okružni sud sastavljen je od pretsednika, potrebnog broja sudija 
i .prisuditelja. 

Broj sudija- i prisuditelja određuje ministar pravosuđa zemaljske 
vlade, odnosno Oblasni narodni odbor Vojvodine. 

Istu izmenu treba i ovde sprovesti: umesto »Oblasni« staviti 
»Olavnii«. Prima li se? (Prima). 

Izvol'le čuti član 32, ranije 33.  (Čita): 

Član 32 
Pretsednika, sud"je » prisudUelje okružnih sudova biraju skupšt'ne 

okružnih narodnih odbora za vreme od i>ct godina. 

Ima b primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 

Izvolite čuti Član 33, ran'jo član 34.   (Č i ta): 

СЛап 33 

Sudije okružnih sudova -kao sudije pojit-diiid, pripremače sve kri- 
vične i građanske stvari za sudenjei u veću, a ]к>ге<1 loga samostalno 
čo rešavati u slučajevima kada je .to u zakonu predvideno. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima Г ^? (Prima). 
Prelazimo na odeljak »Vrhovni sudovi foderalniili je<linica i Vrhovni 

sud Vojvodine« i član 34, ranije član 35. (Čit a): 
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Vrhovni sudovi federalnih jedinica i Vrhovni sud Vojvodine 

Član 34 
Vrhovni sudovi federalnih jedinica i Vrhovni sud Vojvodine vrše 

nadzor nad radom svih okružnih i narodnih sreskih sudova koji se nalazo 
na području odnosne federalne jedinice, odnosno oblasti. 

Ima li priimedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Prelazimo na član 35, ranije či 36.   (Č U a): 

Član 35 
U nadležnost Vrhovnih sudova federalnih jedinica i Vrhovnog suda 

Vojvodine spada: 
a) suđenje u prvom stepenu krivičnih i građanskih stvari koje su 

posebnim zakonima date u nadležnost ovih sudova; 
•b) rešavanjo žalbi uložemih protiv odluke okružnih sudova; 
v) rešavanjo nadzornih žalbi uloženih protiv pravosnažnih odluka 

okružnih sudova; 
g) rošavanjo sukoba o nadležnosti između okružnih sudova i Između 

okružnih i narodnih sreskih sudova koji se nalaze na njihovom području, 
rešavanjo sukoba o nadležnosti iizmedu sudova i drugih narodnih vlasti 
koje se nalaze na' njihovom području; 

d) davanje obaveznih uputstava u pitanjima sudske prakse iz 
]кх1гисја zakonodavstva ikoje važi samo ai toj federalnoj jedinic . 
odnosno oblasti. 

Ima li primedaba? 
Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Predlažem da se u tački v) 

•na kraju doda »' sreskih sudova«, jer je to potrebno. 
Miloš Carević: U tački g) treba brisati u drugom redu reč »na- 

rodnih«. 
Pretsednik: Ргчпа li se član 35 sa predloženim izmenama? (Prima). 

Ima li ko protiv?   (Nema). 
Prelazimo na član 36, ranije član 37.  (Ci t a): 

Član 36 
Vrhovni sud federalne jeduiicc, odnosno Vrhovni sud Vojvodine, 

može zatražiti od svakog suda koji se nalazi na njegovom području 
pojedine krivično i građansko sporove i sam ili raspraviti, ;i može iz 
•otpravdan'li razloga ]K>jedino krivične ' građanske N|H>rovo uslupiU u 
.nadležnost bilo kojem okružnom, odnosno narodnom sreskom sudu na 
Uvoine području, koji mače ne bi bio mesno nadležan za raspravljanje 
ovakvih sporova. 

O tome odlučuje veće vrhovnog suda federalne jedinice, odnosno 
Vrhovnog suda Vojvodine, na predlog javnog tužiora federalne jedi- 
kiice, odnosno oblasti. 

Ima li primedaba? 
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Joza Milivojević: Pri kraju prvog stava treba izostaviti riječ »na- 
Todniim«. 

Pretsednik: Prima ]ivse član 36? (Prima). 
Prelazimo na član 37, ranije član 38.  (Č'i t a): 

Član 37 
Vrhovni sud federalne jedinice, odnosno Vrhovni sud Vojvodine, 

donosi odluku u veću od jednog sudije i dva prisuditeljai, u veću od tro- 
hice sudiija i u opštoj sedmei. 

U veću od jednog sudije i dva prisuditelja odlučuje kada sud-i u 
prvom stepenu (član 36 a); u opštoj sednici odlučuje kada daje oba- 
vezna uputstva (član 36d); dok u svim ostalim slučajevima odlučuje 
\i veću od trocije sudija. 

Ima 11 primedaba? 
Dr Maks Šnuderl: U drugom sta.vu ovog člana pozivanje je vršeno 

ma raniju numeraciju člana. I na jednom > na drugom mestu treba 
iimeslo člana 36 stavitii član 35. 

Pretsednik: U redu. Prima li se član 37? (Prima). 
Izvolite čuti član 38, ranije član 39.  (Čita): 

Član 38 

Vrhovni sud federalno jedinice, odnosno Vrhovni sud Vojvodine 
sastavljen je od .pretsednika, potpretsednika, potrebnog broja sudnja : 
prisuditelja. 

Broj sudija i prisudHelja određuje Miirstar pravosuđa zemaljske 
vlade odnosno Oblasni narodni odlx>r Vojvodine. 

I ovde treba umesto »Oblasni« reći »Glavni«. 
imai li drugih iprimedaba? (Nema). Prima Ji se? (Prima). 
Prelazimo na član 39, ranije član 40.   (Č i t a): 

Član 39 
Pretsednika, potprelsodnika, sudije i prisuditeije vrhovnih sudova 

federalnih jedinica, odnosno Vrhovnog suda Vojvodine, biraju zemalj- 
isko skupštine, odnosno skupSliua Oblasnog narodnog odil)ora Vojvodine, 
7a vreme od i])et go<lina. 

Istu izmenu i ovde treba izvršiti kao u prethodnom članu i umesto 
»Oblasnog« treba stavit" »Glavnog«. 

Prima 11 se Član 39? (Prima). 
Prelazimo na Član 40 koji je ranije bio član 41.   (Ci t a): 

član 40 
Opšta ••ci li lici vrhovnih Midovii federalnih jedinica, odno ПО Vrhov 

•nog suda  Vojv<Kl;iie, sastoji м> od ipretsednika, '|x>tpietse<liiika  i svih 
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sudija, a punovažno donosi odluke ako je prisutno vSe od polovine 
Sudija sa pretsednikom, odnosno polpretsednikom. 

Javni tužilac federalne jedinice, odnosno oblasti, obavezno prisu- 
stvuje opšUm sednicama bez pravai u odlučivanju. 

OpMe sednice sazivaju se najmanje jedanput u tri meseca. 
Ima li primedaba? (Ima). Ima reč drug Minic. 

Miloš Minić: Ovdo se postavlja načelno pitanje da li vrhovni su- 
dovi treba dai donose punovažne odluke jednim glasom više od polo- 
vine ili dvotrecmskom većinom. 

Vladimir Simić: Po mom mišljenju trebalo bi predvideti da sudov' 
у.а odluke koje se donose na sednicama moraju imati dvotrećinsku ve- 
ćinu, jer se tu obično radi o načelnim pitanjima. To je najvažn'je pi- 
tanje sudske prakse. Ja mislim da Ministar pravosuđa ne bi imao ništa 
protiv toga demokratskog principa. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ja predloge drugova Minića 
i Sirnica u potpunosti prihvaćam. 

Pretsednik: Meni ništa drugo ne ostaje nego da pitam prima И 
se č'.an 40 sa ovim izmenama? (Prima). 

Prelazimo na odeljak o Vrhovnom sudu Demokratske federativne 
Jugoslavije na član 41, koji je ranije hio član 42.  (Cit a): 

Vrhovni sud Demokratske fedcraitiviie Jugoslavije 

Član 41 

Vrhovni sud Demokratske federativne Jugoslavije vrši nadzor nad 
radom svih sudova u Jugoslaviji. 

Pretsednik: Ima li kakv'Ji primedaba? (Nema). Prima li so član 11 ? 
(Prima). 

Prelazimo na n.i.redni član   12,  ranije član 4'Л.   (Čita): 

Član  12 

П nadležnost Vrhovnog suda Demokraitske federativne Jugoslavije 
spada: 

a) suđenje u prvom stepenu krivičnih i građanskih stvari, a koje 
su posebnim zakonima date u nadležnost ovog suda; 

b) rešaivanje nadzorniih žalbo uloženih protiv odluka vrhovnih su- 
dova pojedinih federalnih jedinica, odnosno Vrhovnog suda Vojvodino 
i protiv odluka svih veća Vrhovnog suda Demokratske1 fede'ativne 
Jugoslavije; 

v) rešavanje sukoba o nadležnosli između sudova raznih federal- 
nih jedinica ::.i!i oblasti, sukoba o midUv.noistr između vojnih i građanskih 
sudova, sukoba o nadležnosli između sudova i drugih narodnih vlasti 
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sa područja raznih federaln-h jedinica, odnosno oblast' i sukoba o na- 
dležnosti između veća Vrhovnog suda Demokratske fcclera.tivne Jugo- 
slavije i vrhovnih sudova pojedinih federalnih jedinica ili Vrhovnog 
suda Vojvodine; 

g) davanje obaveznih uputstava u pitanjima sudske prakse iz po- 
dručja zajedničkog zakonodavstva. 

Ima И primedaba? (Ima). Ima reč drug Frol. 

Ministar pravosuđa DPJ Frane Frol: U posljednjoj točki ovog 
člana predložio bih da se umjesto »zajedničkog« kaže »iz područja 
saveznog zakonodavstva«, jer je to pravilnije i preciznije. 

Prelsednik: Prima li se ova izmena? (Prima). 

Prelazimo na naredni član 43, ranije član 44.   (Č i ta): 

Član 43 

Vrhovni sud Demokratske federativne Jugoslavije može ■zatražiti 
od svakog suda U zemlji pojedine krivične i građanske sporove i sam 
ih raspraviti. 

O tome odlučuje veće Vrhovnog suda Demokratske federativne 
Jugoslavije na predlog Javnog tužioca Demokratske federa-tivne Jugo- 
slavije. 

Ima li primedaba? (II lij a Stojanović i Jova.n Boro- 
vić: Mi. smo protiv ovog člana.) Prima li se? (Prima). Dva glasa 
su protiv. 

Izvolite čuti član 44, ranije član 45.   (Čita): 

Član 44 

Vrhovni sudi Demokratske federativne Jugoslavije donosi odluke 
■u veću od jednog sudijo i dva prisuditelja; u veću od trojice sudi ja i u 
OpStoj sodnici. 

U veću od jednog sudije i dva prisiuRelja odlučuje kada sudi u 
prvom stepenu (član 43a); u Opšloj sodnici odlučuje kada lošava <> 
nadzornoj žalbi protiv odluke veća Vrhovnog .uda Demokratske fede 
raliviio Jugoslavije, kada rešava <> sukolni nadležnoslj i/medu voća 
Vrhovnog suda Demokratske f^doraliviio Jugosiavi/' i vrhovnih sudova 
|x>jodimli federalnih jedinica, <xliiosno Vrhovnog suda Vojvodine i kada 
(laje obavezna uputstva u pitanjima sudsko prakso, dok u ostalim 
slučajovima donosi odluke u veću od trojice sudija. 

Ilija Stojanović: П drugom slavu ovog člana gde se pozi-vai na 
član 43 treba staviti član 12. 

Prctscdnik: Imate pravo. Ima li još kakvih primodaba? (Nema). 
Prima li se član 44? (Prima). 

Prolazimo nai član 45, ranije član 4().   (Čita): 
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Član 45 
Vrhovni sud Demokratske federativne Jugoslavije sudi u krivič- 

Tiom, građanskom i vojnom veću. 
Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Prelazimo na član 46, ranije član 47.  (Č i t a): 

dan 46 
U nadležnost vojnog veća spada: 
a) suđenje u prvom stepenu krivičnih stvari koje su .posebnim za- 

konom date 'U nadležnost ovog veća; 
b) suđenjo u prvom stepenu kriivičnih d'ela generala i admirala; 
v) rešavanje po žalbama protiv presuda   vojnih sudova   diviizija, 

pomorsko flote i vojnih područja, kada je presudom izrečena .smrtna 
kazna; 

g) re,šavanje ipo žalbama protiv presuda vojnih sudova, armija, 
mornarice, samostalnih korpusa i Vojnog suda za grad Beograd; 

d) rešavanje nadzorn'h žalbi protiv pravnosnažnih odluka svih 
vojnih sudova; 

d) rešavanje sukoba o nadležnost« između vojnih sudova, ukoliko 
te sukobe ne rešavaju drugi vojni sudovi. 

Ima li primedaba? 
Dr Siniša Stanković: U tački a) na kraju umesto »n nadležnost 

ovog veća« treba staviti »ovom veću«. (Glasovii:   Primai se). 
Pretscdnik: Onda prelazimo na član 47, ranije Član 48.   (C'ta): 

Član 47 
Izuzetno od člana 13 vojno veće Vrhovnog suda Dciuokralsl«4 

federativne Jugoslavije sudi u prvom stepenu u sastavu od trojice 
kudija. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima lise? (Prima). 
Prelazimo na član 48 ranije član 49.   (Čita): 

Član 48 
Vrhovni sud Demokratsko federativne Jugoslavije sastavljen јч' 

od prelsedmka, potpretsednika  i po-trobnog broj.i' sudija  i prisuditelja. 
Broj sudija i prisuditelja određuje Ministar pravosuđa Demokrat- 

ske federativne Jugoslavije. 
Ima li primedaba? (Nema). Prima lise? (Ргмпа). 
Prelazimo na član 49 ranije Član 50.   (C i t a): 

Član 49 
Pretsednika,  potpretsednika, sudije i prksudilelje Vrhovnog suda 

Demokratske federativne Jugoslavije bira  Privremena narodna skup- 
ština Demokratske federativne Jugoslavije, za vreme od pet godina.. 

548 



Ima li primedaba? (Nma). Prima U ee? (Prima). 
Prelazimo ла olan 50 ranije član 51.  (Čita): 

Član 50 
Opšta sednica Vrhovnog eudai Demokratske federativne Jugosla- 

vije sastoji se od pretsednika, potpretsedmika i svih sudija, a punovažno 
donosi od'.uke ako je prisutno više od1 polovine sud:ja sa pretsednikom, 
odnosno potpretscdnikom. 

Javni tužilac Demokratske federativne Jugoslavije obavezno prisu- 
stvuje opštim sednicama, bez prava u odlučivanju. 

Opšte sednice sazivaju se najmanje jedanput u tri meseca. 
Ima li ko šta da prlmet'? Ima reč drug Mimć. 
Miloš Minić: Saglasno izmenama koje smo izvršiJi u pogledu dono- 

šenja odluka na opštim sednicama vrhovnih sudova federalnih jedinica 
misJim da i ovde treba predvideti dvotrećinsku većinu. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ja sam suglasan. 
Pretsednik: Prima li se član 50 sa ovom iznienom? (Primai). 
Prelazimo na odelja-k »Raspored poslova« i član 51, ranije č'.an 52. 

(Čita): 
Raspored poslova 

Član 51 
Pretsednici svih sudova unapred određuju raspored poslova u sudu. 

Oni pretsedavaju većima ili određuju pretsedavajućeg sudiju. 
Pretsednik suda, odnosno pretsedavajućii sudija, određuje pred- 

mete za raspravu i izdaje naređenja za poziv u sud. 
Ima Ij primedaba? (Nema). Prima li' se? (Prima). 
Preiaizimo na član 52 ranije član 53.   (Čita): 

CJan 52 
U slučaju privremeno otsutnosti pretsednika suda, zamenjuje ga 

potpretsednik ili siulija ko-ga pretsedni'k odredi 
П slučaju privremene olsuliiosli sudije, zamenjuje ga sudija koga 

odredi pretsednik suda. 
Ima lj primedaha? (Nema). Prima U se? (Prima). 
Nai re<iu je <м!е-јак: »Isključenje sudija i prisuditelja« i član 53 

ranijo član 51.   (C i ta): 

isključenje sudija i prisuditelja 

Član 53 
Sudije i prisuditdji svih sudova dužni su saopštito odnose sa stran- 

kama koji ili isključuju <н1 vršenja sudijske dužnosti u predmetima tih 
stranaka. 
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Ima li primedaba? (11' j a S to j amo vi. ć : Moja je grupa 
protiv !) Prima l' se? (Prima). Gospoda Stojanović i Borović glasali 
su pгоt i v. 

Prelazimo na odeljak: »Sekretari i administrativno osoblje« i 
član 54 ranije с!ал 55.   (Čita): 

Sekretari i administrativno osoblje 

Član 54 
U svima sudovima može postojati potreban broj sekretara i admi- 

nistrativnog osoblja. 
Sckretarii svib sudova moraju imati završen pravni fakultet. 
Sekretarima se možo poveriti samiostalno vršenje pojedinih pri- 

premnih radnji u krivičnim i građanskim stvarima, a naročito u van- 
parničnim i izvršnim. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 
Prelazimo na član 55 ranije član 56. (Čita); 

Član 55 
Sekretare i administrativno osoblje Vrhovnog suda Demokratske 

federativne Jugoslavije postavlja Ministar pravosuđa savezne vlade, 
dok sekretare i administraitivno osoblje u svim drugim sudovima po- 
stavlja Miivstar pravosuđa zemaljsko v'.ade, odnosno Oblasni narodni 
<«Љог Vojvodine. 

I ovde treba izmcniiti »Oblasni« u »Glavni«. Ima li još primedaba? 
(Nema). Prima 11 se? (Prima). 

Prolazimo na član 57, ranije član 58, to jest na odeljak: »Sudsk- 

izvršioc'«. (Či t a): 
Stulski izvršioci 

Član 5(i 
Izvršenje u svim građanskim stvarima, a u krivičnim stvarima uko- 

liko se odnose na Imovinska potraživanja, vrši se putem sudskog 
izvršioca. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prinuv). 
Prelazimo na član Г)7, ranije član 5(4. (čita): 

Član 57 
Sudski izvršioci  postoje  kod narodnih sresloh  i okružnih sudova, 

a postavlja ih Ministar pravosuđa zeniailjske vlade. 
I ovdo treba izostavili reč »naroduh . . .« u prvom redu. 
Ministar pravosuđa 1)ГЈ Frane Frol: Predlažem da se izostave reči 

»i okružnih« jer tevršioee kod okružnih sudova nećemo imati. To je 
prijedlog zemaljskih ministarstava pravosuđa. 
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Pretsednik: Prima li se član 57 ба ovom izmenom? (Prima). 
Prelazimo na član 58, ranije član 59.   (C i t a): 

Član 58 

Zahtevi sudskih izvršilaca u pogledu izvršenja sudskih odluka oba- 
vezni su kako zai službena lica tako i za sve građane. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima h se? (Prima). 
Prelazimo na oddjak »Završna naređenja« з član 59, ranije 

član 60.   (СИа): 
Završna naređenja 

Član 59 

Dosadašnji sudovi dužni su predali svoju arhivu [ inventar sudo- 
vima koji se budu organizoval' na osnovu ovog zakona. 

Bliže odre<ibe o tome propisaće ministri pravosuđa zemaljskih 
vlada, odnosno Oblasni narodni odbor Vojvodine. 

Ovdo u (poslednjem rc<lii umesto »Oblasni« treba staviti »Glavni«. 
Ima li još primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 

Prelazimo na član GO, ranije član 61. (Čita): 

Član 60 

Stupanjem na snagu ovog zakona ukidaju se oblasni ii opštinski 
sudovi u mestima gde su dosada postojali. 

Ima li primedaba? 

Krsto rilipović: Ja sam prošli put mo'.io da se na Kosovu i Meto- 
hiji! no ukida oblasni sud, već da on pod tim ткмкмп sudi sa nadležnošću 
okružnog suda. Ja sam ^lo prošli' put obrazložio da mi imamo naročiti 
interes za to, jer imamo i specifične stvari. 

Pretsednik: Molim da se o ovom zahtevu druga FiiKpovića izjasni 
ministar drug Frol. 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Ja nemam ništa protiv prije- 
dloga druga sa Kosimda, ali bi se njegov zahtjev morao unijeti na sli- 
jedeći način: Na kraju dosadašnjeg člana 61 trebailo bi i/.bi sati točku 

i stavit* žare/, pa onda u nastavku ispisati ovaj tekst: »izuzevši oblasni 
sud Kosova i Metohije, koji ćo privremeno suditi sa nadležnošću okru- 
žnog suda«. 

Miloš Minić: Ja mislim da je to dobro i pravilno rešenje, 

Pretsednik: štm misle ostali drugovi? (Glasovi: Slažemo se!) 
Onda sam i ja saglasan. Član 60 je primljen sa dopunom koju je pre- 
dložio resorni ministar. Prelazimo na član 61, ranije član 62.   (čita): 

55/ 



Član 61 

Organizacija sudova po propisimai ovoga zakona ima se sprovesd 
do I januara 1946 godine, a sprovodenje ovog zakona stavlja se u 
dužnost Ministru pravosuđa Savezne vlade. 

Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? (Prima). 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol: Druže pretsjedniče, imam 
amandman za novi č'.an 62. Taj novi član predlažem da glasi (čita): 

Član 62 

Ukidaju se svi dosadašnji propisi o uređenju sudova koji su u pro- 
tivnosti sa ovim zakonom. 

Pretsednik: Culi sto predlog za član 62. Ima li primedaba? (Nema). 
Prima li se? (Prima). 

Prolazimo na poslednji) član 63.   (Čita): 

Član 63 

Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 
mokratske federativne Jugoslavije«. 

Prima li se? (Prima). (11 i j a Stojanović j Jovan Boro- 
vi ć :   Mi smo protivi). Dobro. 

Ovim je pretres u pojedinostima Predloga zakona o uređenju na- 
rodnib sudova završen. 

Pristupamo konačnom glasanju. Glasaćemo poimenično z a ili 
protiv. 

Molim sekretara da izvrši prozivku. 

Sekretar Rato Dujjonjić vrši prozivku. 

(Posle glasanja) 

Pretsednik: Objavljujem da je pri konačnom glasanju 35 glasalo 
za  a 2 protiv. 

Zakon o uređenju narodnih sudova usvojen je u Zakonodavnom 
(к11к>ги. 

Predlažem za izvestioca većino dr Miloša Žanka. Prima li se? 
(Prima). Molim da i manjina odredi' svoga: izvestioca. (.lov a n Boro- 
vić :  Naš izvestilac biče Ilija Stojanovič). 

Ovim je dnevni red iscrpen i možvmo sednicu zaključiti. 
(Sodnica jo zaključena u 14 Časova). 
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14 СЕДНИЦА 
(15 септембра 1945) 

Почстак у 1G,30 часова. 
Претседавао Претседник Законодавног одбора Привремене народне 

скулштинс Моша Пијаде. 
Присутнн: Владимир Симић, Јосип Јус, Митра МитроБић-Ђнлас, 

др Сипиша Сгавђсовић, Ђорђе Лидрсјевић-Куп, др Драгољуб Јоваповнћ, 
Мнлош Минић, Лајчо Јарамазовић, др Браико Чубриловић, др Јожс 
Вилфан, Драгол>уб Продаповић, Трипко Жугић, Триша Кацлеровић, 
Светозар Крстић, Шимс Балси, Методија Андонов-Ченто; 

Мииистар за Србију Јаша Продаиовић, Министар просвсте Влади- 
слав Рибиикар, Мннистар соиијалие политике др Amon Кржишник. 

Претссдннк: Огварам XIV седиицу Закочгодавиог одбора. 
Ha диевном рсду je претрес Предлога закона o буџету Демократске 

федератнвис Југославнје и Предлога закопа o ype|)cii.y и деловању кре- 
дитног система. 

Ове законе je joni 16 августа Прнвремеиој народпој окупштини 
упутио Mimnciap финапсија, али они услед краткоНе времсиа ннсу пре- 
ipL'cnim im у iiauicM Одбору ии у плеиуму a хитпи су. 

Поред тога, Министар просвете друг Рибпикар упутио je два пре- 
длога тражећн за п.их хнтост, н то: 

Иреллог закопа o ссдмогпдтмм.см осшжном тколопап.у, и 
11|)сдл()г закопа o укидап.у rpal;aiiCKHx ткола. 

Иајзад, др jlpamli JdKiiiMoiuih je поднсо Предлог закома o праиима 
грађана код иојиих судова. 

11()|1сд гога, извеипавам да je Д]) Jlpainh Јокстшвић улутио Мрет- 
седниимиу 11|)ивремене народнс скупштине на 03ai<oibeii.e Преллог за- 
Kdiia o изборима пародне нласти. (Пидеги прилог na крају кп.иге). 

I lomio je onaj 11|)еллог салржаиао ма|ерију коју решавају иародиа 
ii|)eiciaiiimmiiia федералннх једитша, a ne Пародиа скупппииа ДФЈ, ja 
сам укугно ono ткмо ii|>e;uiaia4y др Joi<ciiMoimliy   (ч и i a): 
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ПРИВРБМБНА НАРОДНА ОКУЛШТМНА 
ДЕМОКРАТСКК    ФЕДЕРАТИВНЕ   ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Замсикмдони одбор 
Бр. 161 

5. IX. 1945 јод. 
Бесград 

Господину 
ДРАШЋУ ЈОКСИМОВИЋУ 

нгродном послани-ку 

Поштовани гооподине посланиче, 
Пооодом Вашег Мредлога закона o изборима народне нласгн ммлм 

да Вам саошптим следеће своје личне шримедбе: 
1) У духу фш&ратнвног уређеља nainc држане може савезно 

закоиодакстио регулнсати само изборе за савеанИ па^рламеиат, док 
избори ооталих органа власти, ло(Кал»их и земаљских, остају у иадлс- 
жиости поједшшх федералних једишица. Из сашезпог парламента могу 
у вези са таквим изборима потицати само таиви закони као што je закон 
o бирачким спиоковима и сличии општи закони који осигуравају једнахо 
бирачко право и једиак изборни оистем као оквирии закопи na осиову 
кој|»х CBa'Ka федералнл једипица треба да изради cuojc законс. 

2) У почледу саме иародне 'власти, iKojy Ви у чл. 1 Вашег предлога 
дефипнтете као „месне, среске и окружше народнс одборс" обраћам 
Вам пажњу да свака фсдерална једииииа има o тим criKipiiMa своје соп- 
ствене законо и пјшмисс, a да joui ne постоји један јединсгиеп оквирнп 
закои за цслу држапу. TaiKO je захтевао сам развитак народних власти n 
могућпосги ciiip()Bol>eii.a избора у ослобођепим делоиима зсмл-с годииа^ма 
upe utro mro je аела nama земл.а могла бига ослобо^епа. Лли и после 
ослобођења избори за све илродне власти већ су извршени у иеким 
федералнмм једмпицама, као п у дс.ичтма других једитша. Tu су 
избори вођени на осноиу оних истих приншшга &ирачког npaea кој« важе 
и за изборе за Усгавотвориу скуптпту, јер су ni iipiiimmm BCII одашш 
утврђенп закомскмм проткима, јот upe нсго mro je и ЛННОЈ био m im 
ван, наиме паЈи-дбом Врхопмог ппаба од сетембра 1943 годите, a na 
оспову које су у TO иреме бплп сшроиедепи изборн у ,'liinii, na Кирдупу, 
у BocaiKKOj Kpajiiiin шд. 

Зашм, Ham члап 1 пикако ne пспрпл.ује naiiouie пласш. lici ima, 
iHiiiiи) уобнчајепа ич^мипологија пазива na пи. ореску пародпу СКуп- 
пгшму „окуптгином сре-ског па^кјдпог одбора" Hn бп формалпо бпли у 
праву, no ипак се не може говориги o орсоким м окружпнм скупппинама, 
lumno се ушраво бирају послапипи за тс скуптпте, a oiiie опда из cnojf 
средипе бпрају одбор као tnoj пзврппт opran. Ту сад долазе и разлпке 
појсдпппх федералпих јсдптт;'. 1 la прпмер: Црпа Гора пма засада само 
срезове a ne и округе. Неке једтпте пмају срсзопе n округе a пемају 
област, као Хриакка. Ulio се тче Србпје, ona пма порсд уже Србије 
са  срезовима  и  (ЖЈ^узима   n  јсдну  аутопомпу   покрајппу  подел.ену  на 
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срезове и округе и једну аутономну област која засад има оамо срезове. 
Тамо постој'и покрајин^жа, a онамо обласна 'народна скушштнна. 

Beh та оитуација показује да 'Свака јединииа мора имати своје по- 
Себое законе o изоору сшјих претставничких тела. Тим телима треба 
додати и земал>ске скупштиие као ирховне законодаине и извршне 
органе државне власти поједини« савезиих зомаљл. 

3) Из свих наведених разлога јасно je да не постоји ,ни потреба ни 
могућност огоровођеп.а из&ора за ло^алне власти у један исти дан у целој 
држави. Зашто би na rep. Словеилчка спроводила изборе сада у сетггем- 
бру, када их je нзвела тек прошлог месеил, у августу! 

Уисоли^о Вам je сгало до тога да избори за лсжалие (среске и окру- 
жне) власти буду спропедиш у Србији пре избора за Уставохворну скуп- 
штипу, тааов предлог треба да буде упу^ен Иародној скупштипи Србије, 
a ne Привремекој народиој скушптнии Југослаиије. 

4) C обзиром na све речено Ваш законски предлог Hwje уопште 
оствСфЉМВ, те зато нећу да улазим у крптику детаља. Но упркос томе 
ja hy га саопштитн Закоиодашгом одбору на првој шарсдној  ссдници. 

Претссдпик ЗанонодавИОГ одбара 
Гђшвремвне шдхудве скупштинс ДФЈ- 

М. Пијаде, с. р. 

Да ли je Одбор сагласап са оижм мојим ставом? (Сагласан). 
Пре него nno п|>е1>смо na дпсвши рсд, п^реба да утврдимо да ли по- 

стоји кворум. Молим ceKperaipa да извј^шн прозивку. 

Сскретар Рато Дугоњић врши прозивку. 

(После  прозивке) 

Ирстссдник: Констатујем да пема кворума за луповажап рад и 
1)ставап.е. 

Mnnnciap за СрбиЈу Jama Продановић: II да имамо кворума, мислим 
да m.' иожемо решавати <> зпкопским преллозима који пису прошли кроз 
Ммнистарски савет, јер заксжске предлоге лодпоси Влада, односно њих 
подносе n министри појединачно, али no претходпој сагласности Мини- 
старсксц- сапета. Лко бп се друкчпје поступало, Мипистарскн савет и 
inetj) Илале билп бп доиедепм у mi.iii>ii,ij ла преко повипа сазпају <> 
подпешм заччопокпм прсллозпма од страпе појсдиппх мипистара. Илада 
n шеф Илале cnoce олговојчкк! II за-и) je овде и потребла ia сагласност 
Мптшарског caneia. 

Претседник: lln досада nnje сваки закшЈски предлог пролазио кроз 
Мипистароки  савег,  a  закоподавпу  ппиппјатнну  имају  порсд пародпих 
iiin..'ianm<a n смакп Miimuia]) n MiiniK'ia|)CKii саиет као целппа. Ипак, no 
служиКсмо te iaueii)M миписгра друга ПрпдапивиКа. 
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Министар за Србију Јаша Продановић: Ja налазим да би законоке 
предлоге могли подности поједини министри и без формалне сагласности 
Министарског савета н шефа Владе, али то треба да буде no претходном 
начелном одобрењу и с тим да Претседник Владе и Влада буду o томе 
обавештени. 

Министар просвете Владислав Рибникар: Предлови које сам паднео 
хиггне су природе тако да 6к прошло изве-сно можда и дуже B,pewe до 
њиховог овакосћења ако би се оии морали траћати Министарском сапету. 
Међутим, закони које сам лоднео већ почетком one школске годипе тре- 
бало je да ступе на снагу. 

Министар за Србију Jama Продановић: Сматрам да поднетн закан- 
ски предлози нису толико хит,ни, као што су законскн предлови фииан- 
сиске природе, од којик се очекују буџетски тфиходи. 

Претседник: Ону седницу морамо одложити за утора«, 18 септем- 
бра о. r. у 16 часова, с тим да се отсутни чланови писмено обавесте. 

(Седпнца je одложена у 17 часова). 
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15 SEDN1CA 
(23 oktobra 1945) 

Početak n 16,10 časova. 
Prelsedavao Prctsedmk Zakonodavnog УхШога Privremene .narodne 

skupStine Mosa Pijade. 
Prisutni: Rato Dugonjić, <ir Jožo Vilfan, Mi'.oš Carević, Ivan Bo- 

žičević. Mitra MHrović-Dilas, Pero Krstajić, Savko Dukanac, dr Dragić 
Joksimović, dr Hinko Krizman, Vladimir Simić, Miloš Minić, Triša 
Kaclerović, Dragoljub Prodamović, dr Miloš Zamko, dr Maks Snuderl, 
Svetozar Krstić, Miloje Mi!ojev;ć, Joža MMivojevic, Josip Rus, Melo- 
dija Andonov-Cento, dr Dragoljub Jovanović, Vujo Kosovac, dr Simža 
Stanković, Krsto Filipović, Josiij) Cazi; 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović, Ministar prosvete Vladislav 
Rilmikar, Ministar socijalne politike DFJ dr Anton KržiSnik. 

Pretsednik: Otvaram XV sednicu Zakonodavnog odbora sa ovim 
dnevnim redom: 

1) pretres Predloga zakona o državnom budžetu Demokratske 
federativno Jugoslavije; 

2) pretres Predloga zakona, o uređenju i delovanju kreditnog 
sistema; 

',]) pretres Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o radmčkim 
poverenicima; 

4) pretres Predloga zakona o demobilizaciji; 
5) pretres Predloga zakona o visokim .medicinskim školama i 

fakullelima; 
(i) pretres Predloga zakona o sedmogodišnjem osnovnom ško- 

lovanju; 
7) pretres Predloga zakona o ukidanju građanskih škola; 
8) pretres Predloga zakona o Konvenciji o čuvanju prava na 

penzije za  radnike koji migriraju; 
9) pretres Predloga zakona o slobodi od straha; 

10) pretres Predloga  zakona  o izborima narodne  vlasti; 
11) pretres Predloga zakona o pravima građana ko;ii vojnih sudova; 
12) pretres Predloga zakona o narodnim bibliotekama; i 
1.4) pretres   Predloga   zakona o Petogodišnjem   planu obnove  i 

izgradnje Demokratske  federativne Jugoslavije. 
Pre prelaza na dnevni red imam da saopMim da je Ministar soci- 

jalne [Kritike dostavio Predlog zakona o uređenju sudova socijalnog 
osiguranja i Vrhovnog suda socijalnog osiguranja. Od poslanika g. Dra- 
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gica Joksimovića 'primiosam 17 oktobra Predlog zakona o advokatskem 
imumtetu, a juče je on taj zakonski predlog povukao i dostavio novi, 
upravo [zmenjen predlog pod naslovom Predlog zakona o advokatsko'j 
autonomiji i nezavisnosti. (Videti priloge na kraju knjige). 

Pre.azimo na pretres Predloga zakona o državnom budžetu. 
Za reč se javlja ministar Prodanović. 
Ministar za Srbiju Jasa Prodanović: Ne znam kakva je bila ranija 

praksa dok nije stvorena Privremena narodna skupština, ali otkako je 
nanovo obrazovan Zakonodavni odbor postoji i.Finansiski odbor. Zbog 
toga smatram dai o ovom zakonskom predlogu treba da rešava Finan- 
s'ski odbor. Mi nismo pozvani, niti smo nadležni da resavamo o tom 
pitanju. 

Pretsednlk: Pošto je ovo vize organizacioni i polilički zakon, mi- 
slili smo da bi Zakonodavni odbor mogao i o njemu da rešava. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Ovo je Predlog zakona o 
budžetu. To su odredbe finansisko prirode i o njima treba da rešava 
I inansiski, a ne Zakonodavni odbor. Ja mislim da oba zakonska pre- 
dloga koji se nalaze kao prva. i druga tatka dnevnog reda treba uputiti 
Finansiskom odboru, ako hoćemo da pravilno .radimo, ako' hoćemo da 
nam so docnije ne bi prebacivalo. Ja nemam ništa protiv toga da o 
njima rešava i Zakonodavni odbor, ali ja sam izneo svoje mišljenje i 
smatram da je prvenstveno Finansisk' odbor pozvan da o nj'ma 
raspravlja. 

I)r Dragić Joksimović: Ja se pridružujem mišljenju ministra g. Jaše 
Prodanovića i smatram da ovakvo zaikonske pred'.oge treba upućivati 
Finansiskom odboru, jer je on isključivo za to nadležan. To je b'Ja i 
stara praksa > smatram da od njo ne treba otstupati. Ako tu imai 
izvesnih odredaba koje se odnose na organizaciona pitanja, ja ne bili 
imao ništa protiv toga. da taj predlog |x>št<> prode kroz Finansiski («11н)Г 
dođe ponovo u Zakonodavni odbor. 

Dr Jože Vilfan: Ja se ne slažem da ovaj zakon spada samo u 
nadležnost Finansiskog odbora. Pošlo se ovde radi samo o organiza- 
cionim pitanjima, iH^što se ovde govori samo o tome kako se sastavlja 
budžet, to smatram da je ovaj predlog u nadležnosli Zakonodavnog 
odbora i. zato podržavam Inicijativu pretscdniika da se predlog tre- 
tira ovde. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Ne mogu se složiti sa time 
da o ovome zakonu rešava Zakonodavni <к11к>г iz prostog razloga što 
sam 17 godina bio poslanik i znam šla spada u nadležnost Finansiskog 
odl)ora. Л1«> uzmemo prve odredbo ovog zakonskog predloga, videćemo 
da one govore o početku budžetske godine. Prema tome, irko sem 
Finansiskog (к11киа nema prava da o tome rešava. Ztjog toga ostajem 
pri svome mišljenju. Vi radite kako hoćete, ali ja hoću da skinem sa 
sebe odgovornost. 

i 
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Pretsednik: Onda da uputimo oba zakona Finansiskom odboru. 
(G lasov k   Prima se). 

Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: Predlog zakona o izmeni 
i dopunii Zakona o radničkim poveremcima. 

Za ovaj zakon tražena je hitnost. 
Dozvolite da vam ipročitam pismo resornog ministra. (Čita): 

DEMOKHATSKA    FEDERATIVNA    JUGOSLAVIJA 
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE 

OMienie м uTeilenje radnKkih 
odiiiios;! i socij.nlno OSt'^unnje 

IV   lw.   ,'»24 
Zi  oktotjirn   19-46   K<xiiave 

Beograd 

PRETSEDNISTVU PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 
Beograd 

Podnosim Predlog zakona o izmenama l dopunama Zakona o 
radničkim poveiienicima Privremenoj narodnoj skupštini radii ozako- 
njenja. 

I' smislu či. 35 Poslovnika AVNOJ-a tražmi hitnost za ovaj 
prcdilog. 

Prema ovome, moj zahtev hitnosti po predlogu Glavnog odbora 
Jedinstvenih sindikata radnika ii nameštenika Jugoslavije za ove izmene 
i doipune, koji sam l'riviiMiienoj narodnoj skupštini uputio 10 o. m. .pod 
IV Br. 2911, bezpredmctan je. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 
M'niskir 'SOcjaCiic јроШвсе 

dr Л. Kržišnik, s. г. 

Da li se prima zahtev za hitan postupak? (Prima). ,. 
Saop-tavam još jodnu stvar. Osim onoga ^[<> vam je razdoljono. 

Glavni <н11;ог Jodinslvonih s:ii<liknta Jugoslavije, u poslodnjom času, 
|)rodl<>/.'<> jo nove formulaoije i/.vosniii odredalju kojima se iistv;iri čine 
nove1 /mrur i <lopuiie. Som loga, od Mini tra Mcijatne potitike dobili 
smo nov predlog a i Potpretsednik Vlade DEJ ^i Ministar za Konstituantu 
uputi;) У pismo i aman<linano tako da ustvari imamo tri predloga za 
izmonr i dopuno. 

Ima reč drug dr Krž'Snik. 
Ministar /a socijalnu politiku dr Anton Kržišnik: Рго, sval«^ 

obrazloženja, ja izjavljujem <la u potpunosti prihvatam formulacije i 
pre<II<>g Miirstarstva za Konsti'.uantu. П vezi s t'm ja ću dati kratko 
ohia/ložonje |>о1ге1н> za donošenjem izmena i dopuna n Zakonu o rad- 
ničkim povorenicimai koje su sadržano u predlogu koji je dostavilo Mini- 
starstvo za Konstituanlu, a ovaj prodkg smatraćemo kao pre<llog Vlade. 
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Pretsednistvo Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugosla- 
vije done!o je Zakon o radničkim poverenicima obnarodovan u »Službe- 
nom listu Demokratske federaitivne Jugoslavije« br. 54 od 31 jula 
1945 godine. 

Pri donošenju Zakona o radničkim poverenickna odbačene su bitne 
odredbe 'vz čl. 1 ' čl. 3 projekta spomenutog zakona, a mimo projekta 
predviden je član 12 sa kaznenim odredbama za radničke ipoverenike. 

Tekst čl. 1 Zakona o radnvčkim poverenicima doslovno glasi: 
»U svima privatnim, zadružnim i državnim pneduzcćima, u kojima 

je zaposleno najmanje 5 radnika i nameštenika biraju se poverenici 
radnika i nameštenika (radniok' poverenici)«. U ovoj stilizaciji zakona 
izostavljen je Čitav niz ustanova i organizacija i državnili nadleštava, 
koje po propisu zakona nisu obuhvaćene, radmei, nameštenid i sliižl>e- 
niei ovih ustanova, organizacija i nadleštava ne bi ima'.i pravo da 
biraju svoje povercnike, iako njihov službeni odnos ima da se reguliše 
putem kolektivni! ugovora i pravilnika. Tjmo bi se prema njima uči- 
nila očita nepravda, jer bi oni ostali bež svojih zakonski 'zabranih 
poverenika, koji po propisima zakona imaju pravo i dužnost da štite 
njrihova ekonomska i socijalna prava; da ih u slučaju radnih sporova 
pretstavljaju i da preuzimaju odgovarajuće intervencije kod uprava 
preduzeća i nadležne državno vlasti. Treba imati u vidu da sindikalnim 
organizacijama nije nigde omogućeno delovanje, pai prema lome ne 
vid:nio razloge da se to ne dozvoli ' radničkim poverenicima^ u okviru 
Zakona o radničkim poverenicima i pravima koja im on pruža. 

Imajući u vidu da [Hi-stojeći' Zakon o radničkim povcreniema stvarno 
ograničava pravo radnika, nameštenika i službenika, da biraju svoje 
poverenike, iako za to ne postoje nikakvi važni razlozi, Glavni odbor Je- 
dinstvenih Gindikata predložio je da se propisi čl. 1 spomenutog zakona 
prošire na sve ustanove i organizacije. Pnhvatanjom predloženog teksta 
u članu 1 biće ispravljen važan nedostatak Zakona o radničkim povere- 
nicima i velikom broju radnika i namcštenikai i državnih službenika 
biće omogućeno da na izborima slobodnom voljom biraju svoje zakon- 
ske pretstavnikc. 

U čl. 3 važećeg Zakona o radničkim poverenieima izvršena su 
ograničenja zadalakai radničkih poverenika, tako da su prava i diižnosli 
poverenika svedena na najnižu granieu, tj. na ulogu jiosrednika i inter- 
vencionista. Za proširenje prava radničkih poverenika u preduzeću i 
protiv ograničenja tih prava, radnička klasa 1к>гПа se za s\4> vreme 
jvostojanja bivše Jugoslavije. To pravo osporavano je radničkim pove 
renicima pod reakcionarnim režimima, koji su uglavnom štitili interese 
krupnih kapitalista i oneniogućava'.i na sv;:ikom koraku l)orbu radn'čke 
klaso za njena socijalna, ekonomska i kullurna prava. 

Naša nova narodna držala, koju radnici v namešlenic' nejomerno 
vole, čIJU ekonomsku snagu  fizičkim  i duševnim  radom uzdižu, nema 
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razloga da ostaje pri starim ograničenjima prava radničkih povere- 
niika u preduzećima. Radi toga predlažemo, da se čl. 3 menja i da se 
pravo izabranih radnički poverenika proširi na sudelovanje u orga- 
nizaciji, unapređenju i kontroli proizvodnje u preduzećima. 

U čl. 3 je jasno izneseno kakvu ulogu radnički poverenicii treba 
da imaju. Po tački 1 čl. 3 radničkim poverenicima se omogućuje zaštHa 
socijalnih i ekonomskih interesa radnika u svima preduzećima, ustano- 
vama i organizacijama. U tač. 2 čl. 3 daje se službenicima mogućnost da 
preko svojih izaibramh pretstavnika pomažu u organizaciji i unapređenju 
rada ustanova. Službenici će preko svojih izabranih pretstavnika moći 
uticati na razvoj rada u ustanovama i otklanjati sve ono, Mo bi moglo 
.štetno uticati u radu naiših ustanova. 

Po tač. 3 čl. 3 radničkim poverenicima. se pruža mogućnost da 
mogu sudelovati u organizaciji i unapređenju rada u preduzećima. 
Tač. 4 i\. 3 omogućuje radničkoj klasi da može preko svojih radničkih 
poverenilka sudelovati u kontroli proizvodnje u preduzećima, ali opak 
sa ograničenjem na preduzeća koja radd isključivo za vojsku. Glavni 
odbor smatra da ovako postavljen čl. 3 pružiće mogućnost radničkim 
poverenicima tj. radničkoj klasi da uzme punog učešća u radu predu- 
zeća, a prema tome i na obnovi naše zemlje. 

Prigovor koji nam je stavljen od Pretsedništva Vlade DFJ na 
prvobitni naš predlog izmene zakona mi smo uvažili i izbegli smo onu 
stilizaciju čl. 1 u kojem je staijalo ograničenje za zakonodavnu i 
izvršnu vlast. Mi smo uvažili njihove razloge, da je danas nemoguće 
raščlaniti koje su vlasti izvršne, a koje nisu. 

U ovoj dopuni radnici i nameštenici videće oživotvorenje svojih 
zahteva u 'kojima dolaze do izražaja i njihovaiprava, a ne samo dužnosti 
u preduzećima. To će radnicima, na me.stenic im a/ i sJužbcnicima dat* novi 
polstrek za pojačan rad i udarnkštvo na radu u njihovu korist I u korist 
čitavo narodno zajednice. 

Kada budo radničkim poverenicima slavljeno u dužnost 4a pomažu 
i da sudeluju u organizaciji, unapređenju i kontroli proizvodnje, na- 
meće so prirodna |K>trei)a da oni sa upravama preduzeća rešavaju pi- 
tanja primanja i otpuštanja radnika iz preduzeća, u ustanovama prek<7 
personalnih komisija, jer od toga zavisi u velikoj meri kako će teA 
proizvodnja i u kojoj meri će biti udovoljene ,i>olreil)o prtvrede i iiKMrebo 
socijalne zaštite radnika. 

Možda će neprijatelji radničke Jdaee nastojali da prikažu ovo pravo 
radničkih poverenika kao uplilanje u prava vlasništva. To, međutim, no 
stoji. Radnički poverenicl stvarno će so brinuti za unapređenje proiz- 
v<xlnjo u interesu preduzeća, radnika i države. 

Cl. 12 Zakonai o radničkim povereircima propisuje kažnjavanje 
radničkih poverenika. Držimo da taj Član treba sasvim da izostane i 
da so uopšte u zakon no unosi i to iz razloga, što su radnički povere- 
nici po opštim kaznenim prop:sima i]>odvrgiuiti krivičnoj odgovornosti 
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kao i svi drug' građani. Ako radnički poverenici nepravilno vrše svoju 
dužnost i provode sabotažu, njih će presuditi sami radnici na osnovu 
evoga zdravog političkog kriterija, što omogućava i (propis čl. 6 tač. 3 
Zakona o radničkim povcrenic'ma. 

Radnici" i nameštemci godinama su se borHi- protiv kažnjavanja 
radničkih povereniika, smatrajući, da su radnićki poverenid njihovi iza- 
brani pretstavnici u preduzeću i kada se radničke .poverenike pojedi- 
načno kažnjava, time se posredno kažnjava celi radni kolektiv uposlen 
u preduzeću. Sigurno je i to, da će radn:ci iz svojo sredine birati naj- 
vrednije i najsposobnije drugove, ljude koji su svojim radom dali dokaza 
da vole našu novu državu I koji smatraju čašću rad na njenoj obnovi. 

Iz naveden'h razloga tspba predložene dopune i 'zmene Zakona o 
radničkim .poverenicima prihvatiti i na taj način omogućit' da se u pre- 
duzećima, ustanovama i nadlešlvima konačno usposlav: važan pomoćni 
organ države i sindikata. 

Na osnovu svega Sto sam rekao, molim dai se ovaj predlog usvoji 
i uputi Pretsedništvu Privremene narodne skupšMne na ozakonjenje. 

Pretsednik: Pošto je Ministar socijalne poMike usvojio predfog i 
ledakciju zakonskog predloga koju je dalo Ministarstvo za Konsti- 
tuanlu, da bismo stvar uproslili, mi ćemo ovde u Zakonodavnom 
odboru taj predlog smatrati Vladinim predlogom i o njemu ćemo disku- 
tovali. (Ministar za Srbiju Jaša P rod a nov ić: Ja bih 
želeo još nešto d'a kažem). Izvolite imate reč. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Gospodo, ja r.e znam alt 
mislim da je ministar KržiSnik obrazlažući potrebu ovog zakona Ujio- 
trebio i krupne reči. On je govoro o reakcionarima, neprijateljima 
radn:ka. Ja mogu da kažem sa pravom da sam prijmlelj radnika, jer 
sam još pre 35 godina kao ministar u Srbiji doneo zakon o pravu 
radnika na štrajk, pa mi se u tom pogledu ne može ništai prebaciti. Ako 
se srca g. miirstar Kržišiiik, ja i I lebrang smo naglašavali moguć- 
nost zloupotrebe od strane poverenika. Našim predlogom n:je s<v ogra- 
ničavalo ničim pravo radnika. Dalje, gospodo, ц obrazloženju se govori 
da je je<lan takav zakonski projekat ustvari sličan zakonima reakcio- 
narskih režima. To znači da se i mi ovde optužujemo kao reakcionar. 
Međutim, ima dve stvari: radnici i ustanova. Ne može da se radnicima 
da nešto što će biti na veliku štetu ustanove. Sto se tiće kažnjavanja, 
u (leinokiatsk: medenim državama nema ni jednog čoveka koji ne može 
da bude kažnjen, Počev od pretsediiika repuhlike pa do po^Icdnjeg 
pandur.ii, SCMII jedne ustanove, a to je Narodna skupština. Ona može 
činit' i gluposti, ali za to odgovara Vlada. Sem tog'if'postoji i vrhovni 
Mid čije sudije sude svima, a njima niko, <к1п<»>по sudi 'm jedino javno 
mnenje. Prema tomo, ako jedan radnički ix>vcrenik zlotipotii'hi vlast 
na štetu radnika on može i treba da bude kažnjen. Otkuda to da mu se 
daje ovim zakonskim predlogom jedna neprikosnovenost, koja u mo- 

562 



narhijama, a mi nismo monarh'sti, pripada samo vladaocu? Baš u inte- 
resu radnika trebai predvideti: mogućnost kažnjavanja njihovih pove- 
renika. 

Pretsednik: Ja mislim da je ministar d'rug Jaša ovde u zahlud: ' da 
pogrešno ubraja sebe u onu grupu ljud:s koji se u oibrazloženju pominju 
kao neprijatelji radnika i izdajnici. Ovde se govor5 o pravu kontrole 
proizvodnjo od strano radnika putem radničkih poverenika, tako da 
mnogi misle da je to mešanje u privatno vlasn.etvo. Međutim, to je 
pravo radničko 'klase koja Učestvuje u obnovi zemlje da učestvuje i u 
kontroli proizvodnje jednoga predir/.eća. 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Drug Jaša sasvim 
opravdano tvrdi da on nijo neprijaitclj radnika. U oibrazloženju se gC'- 
vor; o neprijateljima radničko Jdase, koji su izvan ove kuće. Radnici 
koji svim silama učestvuju u obnovi zemlje treba da imaju i zakonsku 
mogućnost da učestvuju u kontroli proizvodnje. A'ko im se to ne bii dalo 
to b: bio znak nepoverenja. Pratvo radnika da se interesuju radom i 
organizacijom pred'uzoća jo posledica nove patriotsko svesti. Kada om 
to žele da im se takvo pravo zakonski prizna nemamo razloga da lm 
to ometemo. 

Sto se tičo kažjijaivanja, ja mislim da nijo potrebno unositi takvu 
odredbu u zakon. Radnički povereni'k u isto vreme je i radnlik, ako on 
zadoenjava na posao ili sabotira, onda so na njega može primond' 
Zakon o privrednoj sabotaži i špekulaciji, ai postoje i drugo zakonske 
odredbe. 

Pretsednik: Ima reč dr Joksimović. 
Dr Dragić Joksimović: Mi se nalazimo u nezgodnoj siituaclj', 

e obzirom da postoje tri zakonska predloga, pa i amandman Ministar- 
stva za Konstituanlti. Ja bih molio i predlož'o da se svli ti predloži sao- 
braze i p(xlneso jedan jedinstven predlog. Na prvi pogled ovde 'zgleda 
da se radi <> jednoj manjoj stvari, ali to je krupna stvar. Naš isuviSC brz 
postupak mogao lij da izazove štetno posled'eo, uko'.'ko ne bi п.чта ovde 
bio podnet jedan prečKmii tekst. Trolim pogledati stvar : sa druge 
strane, Proći će oduševljenje za rad, ima : sada pojava da so šio manje 
radi. Treba «ч i od toga sankcijama obozbediti. Zliog toga predlažem 
da' <> tomo diskutujemo na je<liioj od naredn'h Ko<lnioa. 

Ivan Božičcvić: Ja ću izneti razlog zlx)g ćega je sindikalir. ix;-krel 
tražio Izmene u ovom zakonu. П mnogim, tj. u svima ustanovama i pre- 
duzoćima radnieo mogu da biuin organizovani, a neniajn pravo da 
biraju povcmiiike, S <xbzirom da ima radnika koji su sindikalno neorga- 
nizovani, oni nemaju pravo da traže zaištitu. Prenra tome, taj radnik 
nema mogućnosti da bude zaštićen od nekog svog pretstavnika. Ra<i- 
n'čki poverenici prema slovu zakona prelstavljaju sve rnlnike, bez 
obzira <la li su organizovani ili ne. Zato smatram da л* u svima ra<lnič- 
kim ustanovama moraju birati poverenici. 
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Što će tiče kontrole iproizvodnje od strane poveremka, ta se kon- 
trola odnos« na vlasnike fabrika, koji će, istina, zbog toga graknuti na 
saiv glas. Ali, danas ikada se od radničke Idase traži da doprinese svoj 
udeo u obnovi privrede i kada ona snosi moralnu odgovornost, onda 
pretstavnici radnika treba da imaju i pravo kontrole proizvodnje. Po- 
menuću samo slučaj da je Ministarstvo narodne odbrane naručilo jednu 
veću količinu majica za vojslku, od 'kojih je svaka imala da teži 800 gr 
i da bude obojena u jednoj boji. Međutim, fabrikant je izrađivao majice 
od 650 gr i jednu količinu obojio u drugoj boji. Da su radnici znali te 
uslove narudžbine odmah bi im sve bilo jasno. Videli bi da se tu radi 
o nekoj vrsti sabotaže i špekulacije. Istina, komisija je tek docnije utvr- 
dila neispravnost. Kada postoje radnički poverenici sa pravom kontrole 
proizvodnje taikve stvari ne mogu da se dešavaju. Poverenik, istina, 
nema pravo da izdaje uputstva i naredbe;, aili. on ima prava da izvesti 
narodnu vlast o nepravilnosti koju je utvrdio. Kao što vidite, to nije 
nikakvo zadiranje u privatno vlasništvo, voć je jedna garancija više 
da će se postavljeni plan izvršivati praivilno. 

Sto se tiče kažnjavanja, mislim da tu ne treba predvideti nikakve 
kazne. Svaki poverenik je istovremeno i radnik i kao takav on podleži 
svim zakonskim propisima. 

Pretsednik: Što se tiče primedbe da' radnici gledaju što manje da 
rade, naročito kada prode talas oduševljenja za obnovom, kako to reče 
gospodin Joksimović, mogu da napomenem, mogu da ga uverim, ma da 
to i on sam zna, da je naše radništvo u drugoj situaciji i položaju 
nego u ostalim državama. Dok mi vidimo dai u Engleskoj i Americi 
danas ogroman broj radnika štrajku je i da tamo vlada velika besposlica, 
dok vidimo da u Francuskoj radnik ima vrio mailo volje za obnovom 
i za radom, dotle mi u našoj zemlji niti vidimo štrajkove, niti vidimo 
nezaposlenost, već naprotiv vidimo veliko oduševljenje i požrtvovanje 
da se zemlja što pre obnov'. To ima i svoga razloga. Radnici su uvereni 
da nema te sile koja može da uništi tekovine Narodnooslobodilačke 
borbe, za koje su se oni borili i dali žrtve, vide da je ova država narodna 
država, u kojoj je obezbedena budućnost radničke klase. 

Predloži za temenu pomenulog zakona su opravdani. Ja mislim 
da je drug Božičević dovoljno objasnio zbog čega je to potrebno. Sindi- 
kalne organizacije mogu da štite samo one radnike koji su organi- 
zovani, a radnički poverenici pozvani su da, kao pretstavnici svih 
radnika, štite i organizovane i neorganizovano radnike. 

Što se tiče kazne, ja smatram da možemo priznati da smo pogre- 
šili, sto smo ranije imeli § 12 i da treba to izmeniti. Zakon o špekula- 
ciji » privrednoj sabotaži I drugi krivični propisi dovoljna su garantija. 
Stvarno nema nikakvo potrebe da se u Zakonu o radničkim povereni- 
cima unosi odredba o kažnjavanju. Zbog toga bih ja molio druga Jašii 
da • on prihvati ove izmene. Mislim da ne treba prihvatiti predlog 
g. Joksimovića da ovu stvar odlažomo, jor je to sve jasno i da nema 
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potreb© da se ponovo o tome diskutuje. Ako se slažete da produžimo 
diskusiju onda možemo čitati član po član. Što se tiče teksta predloga, 
posle izjave druga Kržisnika stvar je jasna: pcstoji samo jedan predlog 
i to predlog Vlade koji nam je dostavljen preko Ministarstva za Konsti- 
tuantu. 

P.re nego što predemo na pretres u pojedinostima treba da' vas 
upitam d'a li u načelu pnihvatate ovaj Predlog zakona o kmeni i dopuni 
Zakona o radničkim poverenčlcima? 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Da л© bi i pored ove disku- 
sije izgledalo da sam ja protivnik i neprijatelj radnika, ja mogu da 
dodam da sam bio jcdinii, prvi ministair u Evropi koji je dao radniku 
pravo štrajka... 

Pretsednik: Niko vas nije tretirao kao neprijatelja radnika. 
Naprotiv. 

Ministair za Srbiju Jaša Prodaniovic: Sem toga, hteo sam da stavim 
jednu primedbu. Ovde se govori o poverenicima kod zakonodavnih i 
izvršnili vlasti, a ne i kod sudskih vlasti. Pošto imamo .radnika i name- 
štenika рп sada već orgamizovanom sudstvu trebato bi i to da se 
predvidi. 

Pretsednik: U tekstu po kome radi Zakonodavni odbor, tj. po tek- 
stu i stilizaciji Ministarstva za Konstituantu ta odredba je, kao što 
vidite ispravljena. Da li se u načelu usvajai predlog zakona? (Već*n a : 
Usvaja! — Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Ja 
glasam u naćeki protiv! — Savko Dukanac i dr Dragić 
J o k s i m o v i ć : Mi glasamo protiv. — Ministar za S r b i j u 
Jaša Prodanović : Da li ja kao ministar imam pravo glasa u 
Zakonodavnom odboru?) 

Ministri Vlado DFJ u Zakonodavnom odboru imaju pravo da go- 
vore, ali ne i da glasaju, jer nisu članovi Zakonodavnog odbora. 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanović: Лко nemam pravo glasa, ja 
ću tražiti da so ovaj zakonski predlog uputi, kao i svi ostali-, Minist r- 
skom savetu da bih tamo mogao da kažem svoju reč. 

(Ministar J. Prodanović posle toga napušta dvoranu.) 
Pretsednik: Pre nego Sto predemo na diskusiju u pojedinostima, 

pitam d'a li se u načelu prima zakonski predlog? (Prima). Onda prela- 
zimo na pretres u pojedinostima. Izvolite saslušati član 1 sa naslovom 
(čita): 

PREDLOG 
ZAKONA  O  IZMENAMA   I  DOPUNAMA  ZAKONA 0 RADNIČKIM  POVERH- 

NiGIMA OD 23 JULA IMS GOD. 

Član   1 

Član 1 Zakona o radničkim poverenicima od 23 juna 1945 godine 
nienja se i glasi: 
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U svima privatnim, zadružnim i državnim preduzećima i ustano- 
vama, u kojima je zaposleno najmanje 5 radnika, nameštenika i službe- 
nika, biraju se poverenici radnika, nameštenika i službenika (radnički 
poverenici). 

Miloš Carević: Ja bih predložio da se u tekstu dodaju i rcči »nad'.e- 
štvima i; organizacijama«. 

Pretsednik: Moglo bi odmah iza reči »preduzećima« da dođe 
reč »nadlestvima« tako da stilizacija ove odredbe glasi: 

U svima privatnim, zadružnim I državnim preduzećima1, nadle- 
Stvima, ustanovama i orgamiizacijama u kojima je zaposleno najmanje 
5 radnika, nameštenika ili službenika^, biraju se poverenici radnika, na- 
meštenika i službenika (radnički poverenici). (Glasovi:   Prima se.) 

Pošto je primljen član 1 izvolite čuti član 2 (čitai): 

Član 2 

Stav 1 čl. 3 menja se l g'.asi: 
Zadatak je radničkih poverenika: 
a) da rade na zaštiti socijalnih ,ekonom&kih i kultiimćh interesa 

radnika, nameštenika i službenika; 
b) da pomažu u unapređenju (rada i radne discipline u preduzećima 

■ ustanovama; 
v) da vrše kontrolu proizvodnje i lievršavanja plana u preduze- 

ćima, izuzev vojnih preduzeća, odnosno privailnih preduzeća ili defova 
privrednih preduzeća koja rado isključivo za vojsku; 

g) da pomažu nadležnim vlastima u kontroli izvršavanja zakona, 
uredaba i naredabai vlasti. 

Tačka 5) stava 2) istog člana menja se i glasi: 
5) da upravama preduzeća daju svoje mišljenje o primanju i otpu- 

štanju radnika i nameštenika i da vode evidenciju o nesretnim slučaje- 
vima u preduzećima i o tome redovno izvešlavaju nadležne vlasti.   . 

Miloš Carević: Ja bih i ovde predložio da se na odgovarajućem 
mestu doda u tački b) »nadleštvima«, a da se u odredbi koja govori o 
kontrou proizvodnjo (tačka v) naglasi da radnički poverenici pomažu 
nadležnim vlastima U kontroli proizvodnje i plana preduzeća, da se ne 
bi zakljućilo da radnici vrše direktno kontrolu preduzeća. 

(Ministar za Srbiju JaŠa Prodanović ponovo ulazi u dvoranu.) 
Minslar socijalne politike dr Anton Kržišnik: Smatram da to nije 

potrebno, jer je dovoljno kad se kaže: »da vrše kontrolu proizvodnje«. 
Nije polrehno reći da »pomažu nadležnim vlastima«, s obzirom da oni 
to čine u sopstvenom interesu, jer od uspeha obnove zavisi i |K>l)olj- 
žanje ekonomskog i socijalnog slanja radnika. 

Ivan Božičcvić: Mislim da ne bi trebalo menjati predloženi tekst. 
Sasvim je jasno kako je ovde rcCvno. To ne /.naM da radnički povo/e- 
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nik treba svakodnevno da vrši kontrolu. On će učestvovati u proizvodnji 
' kad god u nešto posumnja ima pravo da zatraži objašnjenje, pa kada 
uvidi da se radi o nepravilinostima može o tome da obavesti nadležne 
vlasti. Radnički poverenik ne može da donosi nikakvu odluku, nego 
samo da obavesti nadležnu vlast. 

Pretsednik: Ustanova radničkih poverenika i njihovo pr.avo kon- 
trole je opravdano. Poznat je skičaj fabrike »Bata«. Da je tamo bilo 
kontrole proizvodnje ne bitirebalo da prode toliko dugo vremena pa da 
se utvrdi da je potrebno izvesne cene sniziti od 800 na Din. 150. Kad 
poverenici 'maju pravo kontrole proizvodnje u preduzeću, oni mogu 
odmah čim nešto uvide i saznaju da li su kalkulacije ispravne ili ne, da 
o tome obaveste nadležnu vlast. Što se tiče primedbe druga Carevića 
smatram da treba dodati reč »nadleštvima« onako kako je on predlo- 
žio. Prima li se član 2 sa ovim 'zmenama? (Prima). Idemo dalje. 
(Čita): 

Član 3 
Član 12 se briše, a član 13 postaje član 12, i glasi: 
Za postupak po krivičnim delimai jz čl. 11) ovog Zakona nadležni 

su sreski sudovi. 
Ima li primedaba? (Nema). Prelazimo na član 4.. (Čita): 

Član 4 
članovi 14, 15, 16 i 17 postaju članovi 13, 14, 15 i 16. 
Prima li se ovaj ćlan? (Prima). Još poslednji (čita): 

Član 5 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom listu De- 

mokratske federativne Jugoslavije«. 
Sad možemo da pristupamo glasanju u celini. Molim da se izvrši 

prozivka. (Posle prozivke). Za predlog zakona glasalo je 23 posla- 
nika, a protiv  2. 

Ministar ха Srbiju Jaša Prodanović: Da li je bilo kvoruma? 

Pretsednik: Kvorum postoji s obzirom da Zakonodavni odbcir hna 
61 člana, a za rešavanje je potrebna jedna trećina. 

Prelazimo na sledeću tačku dnevnog roda, na Predlog zakona o 
demobilizaciji. Predlažem da se ova tačka skine sa dnevnog reda, zbog 
toga što sam obavešten da Ministarstvo narodne odibranc priprema 
projekat zakona o demobilizaciji svili godišta, odnosno izvesnih godišta. 
Tim novim predlogom biče obuhvačeni i onii koji' su ranije demobilisani. 
Pretpostavljam da će to sve slić' na vreme da b' se predlog umnožio 
i blagovremeno i>odelio. (Prima se). 

Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda: Predlog zakona o viso- 
kim medicinskim školama i fakultetima. (Videti prilog na kraju knjige). 
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U ime Mmistra narodnog zdravlja' daće izjavu Ministar socijalne 
politike. 

Ministar socijalne politike dr Anlton Kržisnik. Molim, u ime Vlade 
DFJ, da se rasprava o ovom zakonu odloži ipošto je ovo pitanje ponovo 
uzeto u proučavanje. Tog mišljenja je i Ministar prosvete, a potrebno 
je da tu bude i drug Sremec. 

Mitra Mitrović-Dilas: Predlažem Zakonodavnom odboru da se ovaj 
zakonski predlog uopšte skine sa dnevnoga reda zato što treba pričekati 
na drugi projekat koji će regulisati. ceo kompleks pitanja visokih medi- 
cinskiih škola i fakulteta. 

Pretsednik: Prima li se predlog Vlade da se Predlog zakona o viso- 
kim medicinskim školama i fakultetima skine s dnevnog reda današnje 
sednice? (Prima). Pošto je ovime Odbor izmenio dnevni red, sada je 
na redu pretres Predloga zakona o sedmogodišnjem osnovnom ško- 
lovanju. Izvolite čuti Ministira prosvete druga Ribnikara. 

Ministar prosvete DFJ Vladislav Ribnikar: Zakonski pred'.og je 
kratak i jasan, pa zato mislim da mu nije potrebno neko podrobnije 
obrazloženje. Ovim zakonom uvodi se sedmogodišnja nastava, nažalost 
ne obavezna, jer u današnjim prilikama mi to ne možemo aprovesti 
u svim krajevima.- To ćemo zasada ostvariti samo u velikim mestima. 
Predložili smo zakon sa sedmogodišnjom osnovnom nastavom zato 
što odgovara našem jedinstvenom školskom sistemu kojii izgrađujemo. 
Osnovna škola skraćena je od 4 na 3 godine, tako da sedmogodišnja 
nastava po programu odgovara nižoj prednjoj školi. Mi ćemo početi 
da uvodimo u život ovaj S'stem škola još ove školske godine, a nadamo 
se da ćemo ga postupno sprovesti u celoj zemlji. Zakon je hitan zbog 
toga da bismo moglii što pre da pređemo na ostvaienje sedmogodišnje 
nastave. Već 2 meseca prošlo je otkako se ovaj zakonski pred'.og po- 
vlači od jednog nadležnog mesta do drugog i krajnje je vreme da se 
ozakoni. (Videti »Zakonodavni rad Pretsedništva AVNOJ-a i Pretsedni- 
štva Privremene narodne skupštine DFJ«, str. 968, izdanje Prezidijuma 
Narodne skupštine FNRJ, Beograd). 

Pretsednik: Pošto se niko ne javlja za reč stavljam zakonski pre- 
dlog na ghusaujV. (Voćina: Primamo Savko I) u k a n a <■ i 
dr Dragic   J o k s i m o v i ć :   Glasamo protiv.) 

Pošto je zakonsk'. predlog primljen u načelu, prelazimo na pretres 
u pojedinost'mia. Pošto je zakon kinutak pročitaćemo ga celog   (č i t a): 

PREDLOG 
ZAKONA O SEDMOGODIŠNJEM OSNOVNOM ŠKOLOVANJU 

Član 1) 
Na teritoriji Demokratske fedcirativne Jugoslavije uvodi se sedmo- 

godišnje osnovno školovanje za svu decu oba po>. 
Školska obaveza počinje sa 7 godinom i traje do 15 godine s-tarost'. 
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Član 2) 
Narodne skiupštiine (Veća, Sabor, Svet, Sobranje) doneče zakone 

za ostvarenje odredaba ovog zakona. 

Član 3) 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom l'stu De- 

mokratske federativne Jugoslavije«. 
Ima li kakvih primedaiba? (Nema). To znaci da primamo zakon i 

u pojedinostima. (Većina : Prima se. — Sav k o Dukanac Ja 
i moj prijatelj dr Joksimović glasamo protiv.) Prema tome, objav- 
ljujem da1 je Piredlog zakona o sedmogodišnjem osnovnom školovanju 
u Zakonodavnom odboru prihvaćen većinom glasova. 

Prelazimo .na pretres Predloga zakona o ukidanju građanskih ško'.a. 
Reć ima Ministar presveto drug Ribnikar. 
Ministar presvete Vladislav Ribnikar: Ovaj zakon treba da potvrdi 

samo današnje faktiično stanje. Građanske škole su svuda uikioute r 

pretvorene u gimnazije. To je najpre bio slučaj u Sloveniji, pa u Hrval- 
бкој i u Srbiji. Te žkole nisu odgovarale svojoj svrsi, pošto iz njih nije 
moglo da se ;de u druge srednje i više škole. Posle oslobođenja sve 
federalne jedmice postepeno su ukidale građanske škole tako da ih 
danas uopšte više nema. Zato molim da se i ovaj zakon prihvati. 

Pretsednik: Traži li još ko reč? (Ne traži) — Pitam odlbor da li 
predlog prima u načelu? (Prima). Pošto je zakonski predlog jedno- 
glasno primljen u načehi, prelazimo na pretres u pojedinostima, (č 11 a): 

PREDLOG 
ZAKONA O UKIDANJU GRAĐANSKIH ŠKOLA 

Član  1 
Građanske škole se ukidaju. 

Član 2 
Dosadašnje građanske škole pretvaraju se u niže gimnazije. 

Član 3 
Narodni odlK>ri sprovešće odmah ovaj  zakon na svom području. 

Član 4 
Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom Listu De- 

mokratske federativno Jugoslavije«. 
Čuli ste ceo tekst zakonskog predloga. Ima li pnimedaba? 

Mitra Mitrović-Dilas: Predlažem da se u Članu 2 posle reči »škole« 
Ubace reči: »u mestima gde nema gimnazije«, a u čl. 3 mesto reči: 
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^narcdini odbori« štand »ministarstva prosvete federalnih jedčnica«, pošto 
je ukidanje ovih škola po zemaljskim propismai u nadležnosti ministar- 
stava prosvete. 

Pretsednik: Prima И odbor predlog drugarice Dilas? (Prima). Time 
smo završiii pretres u pojedinostima. Prima li se zakonski predlog u 
cekini? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). Prelaz'mo na pretres 
Predloga zakona o Konvenciji o čuvanju prava na penzije za radnike 
koji migriraju. Ima reč ministar socijalne politike dr Kržismk. 

Ministar socijalne politke dr Anton Kržišnik: Mo imamo veliku 
iseljeničku koloniju u inostranstvu. Stalno dobijamo molbe da se ti ise- 
ljenici vrate u domovinu, aM 'nemoguono je to sprovesti .pošto postoje 
Kvesne prepreke. Ovi iseljenici u inostranstvu plaćali su godinama do- 
prinos za osiguranje. Лко se vra'te kući onda gube stečena prava na 
osiguranje i penziju. Da bi se tome pomoglo, jednom međunarodnom 
konveneijom, usvojenom ma XIX zasedanju Međunarodnog biro-a r.ad;i. 
rešeno je pitanje čuvania prava na penziju radnika koji migriraju. 
Svrha te konvencije je da osigura radnicima i u tome slučaju da' mogu 
doći do ostvarenja svoga prava koje su stek'.i u inostranstvu. Potrebno 
je sada da države, koje su ćlanice Međunarodnog bi.ro-a iradai, a koje 
su pristupile ovoj konvenciji, istu ' ozakone. Predlažem da se taj pro- 
jekat primi. 

Savko Dukanac: Ja bih zamolio gospodina Prctscdnika da nam 
Ministar socijalne politike, ukoliko je u mogućnosti, objasni koliki je 
finansiski efekal koji proizlazi iz tih obaveza. 

Ministar socijalne politike dr Anton Kržisnik: Rente se isplaćuju 
na teret onih zavoda' za osiguranje kod kojih se doprinos uplaćivao. 
Лко recimo neko čitavog života radi u Francuskoj, onda će po toj 
konvenciji renta biti isplaćivana na toret francuskog zavoda. Prema 
tome, mi nemamo nikakvog opterećenja u tome pogledu. 

Pretsednik: Slažete li se da ne čitamo ceo tekst konvencije, s obzi- 
rom da je i onako jedan medunairodni zakon koji imamo da usvojimo 
ili da odbacimo? (Prima se). Ima li ko pio t i v ? (Nema). Objavljujem 
da je ovaj zakonski predlog primljen aklamacijom. 

Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda: pretres Predloga zakona 
o sJobodi od straha koji je jiodiieo jKisianik gospodin dr Dra^ić Joksi- 
mović. Tu možemo da zauzmemo dva stanoviišta. Da diskutujemo <> 
ovom zakonskoui predlogu kao i o narednom ili <Ia se složimo da ih 
najpre uputimo Vladi da ona da svoje mišljenje. Molim da čujemo 
najpre predlagača. 

Dr Dragić Joksimović: Poslovnikom nije рге<1 videno da .-ч- zakonski. 
predlog najpre šalje Vladi, nego so diskutuje direktno. Ako pak Zako- 
nodavni odbor nade za potrebno da' to učini, ja nemam niSfta protsv 
toga. Ja' hoću najpre da čujem mišljenj« ZakoiKnlavnog odbora. 
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Dr Hinko Krizman: Pravilno je da svaki prijedlog o kome ona nije 
rješavala ide Vladi, da bi se čulo njeno mišljenje. 

Triša Kaclerović: To nije pravilno. 

Dr Dragic Joksimovič: Ja ne bih imao mnogo da kažem povodom 
predloga zakona o slobod' od straha, nego samo da ponovim ono što 
sam već rekao. U sporazumu Ћк>—Šubašic 'izričito je predvideno da 
će sloboda od straha^ biti u deklaracip Vlade naglašena i garantovana. 
Međutim, u deklaraciji Vlade nema ni reči o toj stvari. Kako je doš'.o 
do toga, ja neću u to do ulazim, nit' mogu d»a znam. S obzirom na ono 
što je rekao Pretsednik Narodne skupštine, zaključujući Treće zase- 
danje, da se Skupšitma trudila da privede u delo odluke Krimske konfe- 
rencije na Jalti, kao i odluke koje su bile predmet sporazuma' Tito— 
Šubašic ja sam smalrao da u ciJju izvršenja toga^ sporazuma treba 
doneti jedan ovakav zakon. Čak < ikada ne bi postojailo stvarnog razloga 
za njegovo donošenje, u interesu izvršenja pomenutog sporazuma po- 
Irebno bii bilo doneli^ ga. Sta znači reč »garantovati« u sporazumu Tito— 
Šubašic? Tamo stoji da će sloboda od straha biti naglašena i garanto- 
vana. Ja sam irazmvšljao o loj stvari i smatram da je čak sloboda bi'.a 
u deklaraciji naglašena ne bi bio dovoljan onaj r..zraz nego je trebalo 
doneti jedan ovaikav za'kon. Nije dovoljna izjava u deklaracij1;, nego 
so ona mora na jedan način garantovati i to samo putem zakona koji 
bi imao i sankcije. 

Razmišljajući o toj stvari ja sam došao na .ideju da bi Privremena 
narodna skupšt'ina imala doneti jedan takav zakon koji će precizirati 
pojam slobodo od straha j koji će pružiti izvesnu vrstu garantije za 
povredu krivičnog dela', koje je u prvom članu predvideno kao povreda 
slol>ode od straha. Zbog toga predlažem da se ovaj zakonski predlog 
usvojil. To prctstavlja jednu našu obavezu koja proističe iz sporazuma 
Tito—SubaSić. Ukoliko bi bi'.o potrebno dali izvesnu definitivnu garan- 
tiju, ja takodo imam konkretan predlog, ali o tome ću govoriti doonije, 
poMo je sada diskusija u načelu. 

Prctsednik: Pošto se niko ne javlja za reč, ja uzmiam inicijativu 
kao Pretsednik Zakonodavnog odbora. 

Doista je tačnoda som tekstu si>orazuma nailazi'ta fir a z a o slobodi 
od straha. Ne znam kako je i na čiju inicijativu doš.la unutra. To meni 
nije nikako bilo jasno šta ona otprilike znači, šta to znači u krimskoni 
aktu; inače šta ona znači u iniznim novinama kod nas i, u inostranstvu 
bilo mi je od početka dovoljno jasno. 

Ja mislim da je ovaj zakonski predlog potpuno deplasiran. Da je 
gospodin dr Joksimović uzeo na sebe inicija.tivm da formuiliše l pred'oži 
jedan zakonski predlog o krivicama u S'.U/JIKMIOJ dužnosti, ja bih takvu 
'nicijativu pozdravio, jer još od рге nekoliko meseci, 'kada sam pravio 
prvi nacrt OVCga  zakona <> kniv'cama protiv  naroda i državo, počeo 
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sam da radim i na projektu zakona o kažnjavanju krivica rzvnšeniih u 
službenoj dužnosti. Očigledno je da je takav zakon potreban, * nismo 
u stanju da se oslonimo i da radimo samo sa onim neikadašnjrjm odred- 
bama iknvičnog zakonika u tome pogledu. Međutim, gospodin Joksi- 
movlć nije to uradio i napisao je ovaj projekat zaikona sa oč'glednom 
tendencijom da pretstavi stanje u našoj zemiljo taikvim kao da je 
ogromna većina naroda zaplašena, d;a živi u neprekidnom strahu od 
postupaka vlasti civilniih, vojnih, sudskiih 'td. A to će reći kao dai u ovoj 
zemlji uopšte nema zakonitosti i da sviako građanin može na svakom 
koraku biti izložen bezakonju, teroru, oduzimanju prava, progonima itd. 
Ništa drugo ovaj zakonski, projekat nije imao nego tendenciju da' diskfc- 
ditujo narodnu vlast, da diskredituje čitav poredak u našoj zemlji. Mi 
ne možemo takvu tendenciju ni da prihvatimo ni da pomognemo. Ni 
pozivanje na te reči, koje su unesene u sporazum, ne opravdava podno- 
šenje ovakvog predloga. Лко se tamo kaže da se treba sloboda od 
straha da naglasi i da se garantuje, ne mora se pos'.e raznršljanja doć; 

do zaključka da bi se garantija nalazila samo u specijalnom zakonu koji 
bi gairantovao slobodu. 

Nikakav zakon ne bi bio u stanju da to garantuje ako te garantijc 
ne leže u praksi rada vlasti, u samim njenim namerama i težnjama', u 
samom njenom odnosu prema narodu. Imali smo mi u bivšoj Jugoslaviji 
štošta što je bilo garantovano narodu, a za narod je sve to ostalo 
mrtvo slovo na papiru. Te garantije nisu važile. Imali smo Zakon o 
zaštiti države, ali on nije davao garantije za narod nego za režim. 
Jedino su to bile tvrde garantije u Jugoslaviji. 

Najzad, — to je ć'sto moje mišiljenje, — pošto je gospodin. Žubaii ć 
povukao svoj potpis sa sporazuma1, on ga je de facto pocepao. Cim od 
dva ortaka jedan oglasi da više neće da se drži sporazuma i čim povuče 
svoj potpis, samim tim on raskida ugovoir. Međutim, mora se stat' na 
gledište, jer je ono mnogo pravilni je, .upravo jedino pravilno stanovište, 
da je taj ugovor ostvaren sto posto, da više nije ostalo uopšte od njega 
ništa da se ostvari, osim što će se 11 novembra izvršiti izbori. I go- 
spodin Šubašić jo imao maler da da ostavku u momenki kad je spora- 
zum iizviršen, povukao jo svoj potpis sa sporazuma koji je i /.vršen, u 
momenki kada je taj sporazum otišao u istoriju, pošto je on od poćetka 
do kraja izvršen, i kad, kao što sam rekao, od njega nije ostalo ni; ta 
višo da so sprovede osim izbora. Л oni će se obaviti na potpuno detiu;- 
kratski naćim. 

Istina, gospodin Joks'mović je taj zakonski predlog napisao još u 
septembru mesecu, odnosno predao ga 4 septembra i napisao ga 
29 avgusta. Od tada je prošlo skoro 2 meseca, a razvoj događaja u 
našoj zemlji za ta dva. meseea, mislim, naj'Mj.," iskazuje neopravda- 
nost ovakvog zakonskog projekta. Sve .što se za poslednja dva meseea 
dogodilo od donošenja izbornog zakona, odnosno od donošenja Zakona 
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o biračkim spiskovima, tuče u glavu ovaj za'konski projekat i tuce 
sva-kog ko govori o strahu ii ko traži da^ se tog stra'hai oslobodi. Ja ve- 
rujem da ima i straha u našoj zemlji da ga ima kod onih koji su teško 
zgrešiili protiv svoje otadžbine, a nisu još došli pred narodni sud. Oni 
imaju razloga da se boje. Nijedan ispravan građanin, čiste savesti nije 
imao ni dosada, nemani sada, i neće imati rt'ubuduće, nikakvog razloga1 

<ia se ma čega plaši. 
Nama nije potrebna sloboda od straha, jo.š manje je potreban 

strah od slobode. Ovo što je bilo od dana raspisa izbora do danas 
pokazuje i pokazalo je svima onima koj'i su sumnjaJii1, maili Lh je broj 
bilo i u ovoj manjiimi ovde, pokazalo je i dokazalo ne samo koliko su 
bili demokratsk' zakoni, doneti od Privremene nairodnc skupštine u vezii 
sa izborima za Ustavodvornu skupštinu, nego i koliko je Vlada sa svima 
narodnim vlastima te demokratske zakone, možemo reći najdemokrat- 
skije, kao što je lizborni zakon, medu svima izemljama koje su bile 
okupirano od fašista1, to pošteno »provodila u praksi. Bojala su se go- 
spoda iz manjine, iako su b'le vrlo precizne odredbe o tome ko neće 
imati pravo glasa, da će ljudi nemilosrdno biti brisani iz biračkih spi- 
skova. Tako je Maček, koji se nalazi u emigraciji, govorio da će kod 
nas biti brisano 60% birača. Proturane su te vesti i. u stranoj reakc.o- 
narnoj štampi. Međutim, pre 10 dana, po podacima savezne komisije, 
vidimo da je izbrisano svega 3%. Sudovi i dalje rade po žalbama onih 
koji su brisani', a izborne komisijo već su vel'kom broju ljudi vratile 
pravo glasa i ponovo ih uvele u sp.sak. Na taj način, ovaj procenat 
od 3% smanjiće se na 2,4%, a ja mislim da taj procenat neće da bude 
manji od 2%. Razume se, nije baiš jednak procenat u svakoj federalnoj 
jedinici. Imate jedmica gdo taj procenat iznosi 1 %, a negde 4%. Prema 
lome, pokazalo se da je nova vlast ш u pogledu brisanja iz tlračkih 
spiskova, bila više nego tolerantna, tako da nema opravdanja za1 bojazan 
manjino da će vlast zloupotrebiti svojo pravo i da će svakog onog ko 
no misli kao pristalice Narodnog fronta izbaoiti liz biračkog tela'. 

Ogroman broj od 8,500.000 upisanih u biračke spiskove, prema 
najvećem broju u staroj Jugoslaviji od 4,000.000 takode .pokazuje svu 
demokratičnost naših zakona. 

Mislim, da kritika koja se čula od opozicije u našoj zemlji, kao i 
kritika reakcionarnih listova u inostranstvu u pogledu naSttl zakona 
nikada nije Ша neopravdauija i manje istinita. M* smo pokazali, li to 
se možo dokazati uporediivanjem sa izbornim zakonima dtrugih evrop- 
skih zemalja, — ostavimo na stranu Sovjetski Savez — pa ako hoćete 
i sa zemljama zapadnih domokratija, jer ii tamo postoje razni censusi, 
— da u pogledu demokratičnost i stojimo daleko iznad tih zemalja. 
Uostalom, kome se to sviđa kao boljai domokratija, taj zaista nema 
pravo da govori o nedemokratičnosti] naših zakona. 

Pogrešila je opozicija .što je apstiinirala od dizbora. Imala je sve 
nioigućnostii da izide ina izbore. Ml nismo činili nikakve smetnje. Mii 
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znamo vrlo dobiro da^ je ona apstmirala' ne zato što nije bilo »slobode 
od straha«, nego što je videla, kada^ je pošla medu svoje stare .prija- 
telje, da je u narodu izgubila svaku oslonac i da bi izlaženje na' izbore 
značilo za opoziciju samo otkrivanje svoje katastrofalne propasti pred 
čitavim svetom. Nije želela da učestvuje u iZiborima, da svet ne bi video 
koliko su njene stranke — bivše. Pogled'ajmo, molim vas, Radikal- 
scei'.jalističku stranku u Francuskoj, koja je spala na 19 mandata. Nije 
nimalo drugoj ač i j a sudbina koju bi doživela Demokratska stranka na 
čelu sa Grolom pa i Radikalna stranka sa Misom Trifunovićem, ili 
Mačekovo krilo sa dr Šubašićcm na. čelu. Oni su videli da su crnu 
sudbinu dočekali i zato su odlučili da apstiniraju i da tu apstinenciju 
obuku u razne kostime od kojih je i jedan ova takozvana »sk>boda od 
straha«. 

U narodu toga straha nema i ne može da ga bude. Zato smo mi u 
načeiu prativ jednog takvog zakonskog predloga, koji pored svega 
ovoga što smo rekli pretstavlja stvarnu uvredu i klevetu našeg dana- 
šnjeg poretka u zemlji. Zato predlažem da se u načelu odbaci ovaj 
predlog. 

Dr Dragic Joksimović: Meni <Mnii zadovoljstvo .što sam čuo polii- 
ti'čki govor jednog starog borca za svoje rideje. Prvi{ put čujem g. Mošu 
Pijade kako drži politički govor. (Mitra M i t r o v i ć - Dć 1 as : Što 
ne odlazite na rejonske konferencije?) Taj govor može sa njegove 
laike gledišta da bude potpuno opravdan, ali ja moram ovde^ da pred 
svima priznam, da koliiko god sam zadovoljan što sam prvii put čuo 
gospodina Моби Pijade kako držii politički govor, da sa druge siiranc 
nisam zadovoljan, jer smatram da je gospodin Moša Pija<!<e u ovom 
momentu mogao da bude samo pretsednik Zakonodavnog odbora. Ovo 
je stručno teio i. u tome stručnom te'.u treba samo govoriti onoliko ■[■ u 
onoj meni ukoliko se cela stvar odnosi na jedan zakon kad je već disku- 
sija o tome. 

Moram da reagiram na neke stvari. Meni se od strane Pretsednika 
Zakonodavnog odbora imputiira da sam ja, predlažući Zakon o slobodf 
od straha, imao iizvesno tendencije. Na svaki način ja1 sam imao izvesme 
tendencije, gospodo kolege, i to isto todiko koliko sam imao pišući1 i 
predlažući druge zakone koji se pred nama nalaze kao što je zakon 
o narodnim bibliotekama, zatim zakon o pravima građana kod vojnili 
si'dova, kojj se takode nalazi pred vama, kao i ovaj poslednji' zakon o 
obnovi i izgradnji Demokratske federativne Jugoslavije. 

Лко so pitani za tendenciju, moja tendencija kod predloga ovoga 
zakona bila je ista ona koja i za sve druge zakone. Ja smatram da 
je nezgodna stvar ulaziti u motive predlagača vzvesnih zakona. Zakon 
je tu. Ima da ga cenimo .po njegovom tekstu i po njegovim obrazio- 
ženjiima. Sto se liče tendencije, to je lintimna strana predlagaća. Ali, 
ako baš hoće drug Moša Pijade da budem iskren, ja mu mo^u reći .sle- 
deče: uoči izbora  1925 godine kada sam prvi put bio kandidat Demo- 
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kratske stranke, a kada sam došao u svoj iziboir«1 kraj, još tada sam 
osetio potrebu zakona o slobodi od straha1. Možda tada nisam bio 
uveren u kojoj formi ga treba dometi, ali njegova sadržiina trebaJo je 
da bude možda pet puta veća i jača. To je bio slučaj prilikom čuvenih 
izbora Bože Ma'ksimovića. Sećam se, kao danas, pre 25 godina, kada 
sam pošao iz Obreža ka Ra^ev'ci, svi su mi iljudi, koje sam sretao, 
govorili da Dragoljub Radojević tadašnje poslanički kandidat u tome 
kraju, preti svima i tvrdk ko 'neće da glasa gumenim kuglicama, nrJ 
ćemo njega čeličnim. Još onda, druže i gospodme pretsedničo, još onda 
je u glavi d.r Dragića Joksimov.ića nikla ideja koja se sada konkreti- 
zirala. Pos'.e objavljivanja sporazuma Tito—Šubašić — a ja mogu da 
kažem da je taj zakon lično moje delo i da1 sa mojom partijom nema 
nikakve veze, to mogu uostalom da potvrde i svi moji prijatelji, pa i 
kolega Dukanac, koji je ovde, — došao sam do ubedenja da ovaj za- 
konski pnedlog treba sprovesti u tlelo, koji sam bteo da podnesem još 
pre 25 godina. 

Pri ovakvom stanju stvari smatram da je bilo nezgodno i deplas;- 
rano da ovde treba čeprkati po tendencijama. Molim vas da verujete 
da nikakav drugi razlog nije bio u pitanju. 

Pretsednik Zakonodavnog odbora reče još jednu stvar: šta nam 
viredi jedan zakon ako ga u praksi ne budemo sprovodi!.:. (Moša 
P i j ade : Nisam tako rekao!). Ako pođemo sa toga stanoviišta onda 
mi ne treba da donosimo zakone, nego da ostavimo zemlju bez zakona 
i da vlasti rado šta hoće. 

Ja smatram da je jedno takvo obrazloženje neopravdano. 
Idem dal'je. Pretsednik Zakonodavnog odbora irekao je da je 

dr Šubašić svojom ostavkom povukao potpis sa sporazuma T'to— 
Šubašić, da je taj ugovor raskinuo. (Moša P i jade: To je moje 
lično mišljenje). Ja ne delim to miwljenje. Uostalom to je rečeno, a ste- 
nografske beleške su tu. Ja hoću da, bez obz'ra što je Šubašić dao 
ostavku, beiz obzira Sto je otimao iz Vlade, da kažem da ugovor kao 
takav ipak ostaje sa ce'.om sadržinom. To je moje mišljenje. I pošto ja 
smaitram da taj ugovor postoji, da oni tuje raskinut i da se on ne može 
raskinuti, jer su tu potpisi ne samo naši nego i drugi, a poMo nam je 
poznata sadržina toga ugovora, u kojoj je -jzirično rečeno da će sloboda1 

od straha bitil garantovana i naglašena, onda me treba razumeli zašto 
sam izišao sa takvim predlogom. Zlvog toga ja ne mogu da razumem da 
se ispituje motivacija predlagača jednog ovakvog zakonskog pretiloga. 

Drugo ne bih imao ništa da kažem, sem to .što bih želeo da se 
ovde, kada već vidim kakva sudbina očekuje ne samo ovaj nego i 
drugo moje zakonske predloge, da neće bidi primljeni i da će bjti odba- 
čeni, donese bar jedna rezolucija ili jedna odlmka, jedno obrazloženje 
od strane Zakonodavnog odlx>ra zašto se ovaj predlog odbacuje. Ja 
smatram da su raizlozii u govoru Pretsednika Zakonodavnog odbora 
nedovoljni. 
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Dr Jože Vilfan: Ja predlažem da Zaikonodavni cdbor usvojit argu- 
mente Pretsednika Zakonodavnog odbora i da zakonski predlog odbaci 
u načelu. 

Pretsedrak: Ja mislim, ako je potrebno da bude motivisana načelna 
odluka o odbacivanju predloga, da je dovoljno kazati — s obzirom da 
je ovaj predlog pisan bai.> pred izbore, — da su sve garancdje za' slo- 
bodu od straha već date u svima našim izbornim i ostalim zakonima. 

Dr Dragic Joksimović: Nije ovaj predlog pravljen radi izbora, nego 
da važi i za vreme a i posle izbora. Vi ste, gospodine Pretsedniče, malo- 
pre učinili jedan predlog da bi bilo zgodno da se ovaj za'kon uputi Vladi. 
Ja sam na to odgovorio da to ostavljam na. raspoloženje Zakonodavnom 
odboru. Pošto je u pitanju jedan ugovor, koji je toliko važan i toliko 
poznat, kao što je ugovor Tito—Šubasic, a pošto je dr Šubašić otišao iz 
Vlade, Josip Broz-Tito je tu, kao Pretsednik Vlade. Ja smatram da ne 

bi bilo rdavo, čak bilo bii vrlo zgodno, da se taj moj zakonski predlog 
uputi Vlad: da ona da svoje mišljienje, pa ako ona da jedno određeno 
mišljenje onda može   zakonski predlog   ponovo da bude  stavljen na 
dnevni red Zakonodavnog odbora. 

Pretsednik: Molim, ja sam na početku podneo predlog kako da 
se reši ova stvar. Odgovor na to čučeto iz rezultata glasanja. Prima li 
se predlog da se ovaj zakonski projekat goapodma dr Joksčmvoiča skino 
sa dnevnog reda, odnosno odbaci u načelu kao nepotreban. (Prima se). 
Ko je protiv? (Ustaju Savko Dukanac i dr Dragic Joksimović). 
Objavljujem da su svi članovi glasali z a, osim dva člana, koji su 
glasaii  protiv. 

Imamo drugi predlog dr Dragica Joksimov'ća. To je Predlog o 
izborima narodnih vlasti. (Dr Dragic Joksimović: Koga1 oče- 
kuje ista sudbina). Ja sam pismeno odgovorio predlagaču i upozorio 
ga na sve pogreške koje je učinio kada je taj predlog podneo. U ovom 
predlogu zahteva so sprovodenjo izbora za lokalne, sreske i okružne 
vlasti u čitavoj Jugoslaviji u toku jednog istog dana. Ja sam upozorio 
dr Joksimovića da to nije stvar centralnog, saveznog parlamenta, пеуо 
pretstavračk;li tela fediMalnili jedinica jer one odihičujn kada će sprov,'- 
eti izbore na svojoj teritoriji. Mi ne možemo odrediti federalnim jedini- 
cama kad će vršili izbore, a pogotovo no možemo odrediti jedan te 
isti datum za sve zemlje. Lokalni izbori vrše se i određuju po nabodenju 
vlasti federalnih jedinica. Drugo, u momentiu kada je taj predlog bo 
podnesen neke federalne jedinice već su izvršile izbore. U nekim je 
federalnim Jedinicama upravo bilo iu toku sprovodenje izbora na1 osnovu 
zemaljskih zakona. Ti su izbor;' aprovodeni na isti način kao što će biti 
sprovedeni i izbori za Ustavotvornu ekupštinu, tj. tajnim glasanjem I 
potpuno demokratski. 

Prema tome, ovaj zakonski predlog uopšte je nomogućno primit" 
i s obzirom da- su, kao što fckoli, neke federalne jedini'ce već pre neko- 
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liko meseci izvršile izbore. Ne znam iz kojih bi razJoga trebalo održati 
ponovo izibore tamo gde su već izvršenii. Ja sam u ovom smislu odgo- 
vorio pismeno Joks'moviću, ali on nije povukao svoj predlog. Ja mislim 
da je Zaikonodavnom odboru jasno Iz ikojih razloga ne možemo pristu- 
piiti pretresu ovog predloga. 

Najzad, vi ste već primili umnožen nov zakonski predlog dr Joksi- 
movića, Predlog zakona o Petogodišnjem planu obnove i izgradnje 
Demokratske federativne Jugoslavije. (Videti »Zakonodavni rad Pret- 
sedništva AVNOJ-a i Pretsiedništva Privremene narodne skupštine«, 
str. 951—953, izdanje Prezldijuma Narodne skupštine FNRJ). 

Predlažem da se ovaj predlog uputi Privrednom savetu Vlade DFJ 
koji je nadležan za ova pitanja1, pa da pošto prihavimo mišljenje Vlade 
uzmemo ovaj predlog u razmatranje. 

Ima ree dr Krizman. 
. Dr Hinko Krizman: Ja bih htio nešto da^ kažem o tim prijedlozima 

druga Joksimovića kako se naša rasprava ne bi otegila. Prijedlozi dok- 
tora Joksimovića su inicijativni prijedilozi. Svaki narodni poslanik ima 
pravo inicijat've. Zakonodavni odbor ima dužnost da raspravlja o tim 
prijedlozima, ah on ne može da donese odluku o tim prijedlozima. 
O tome treba da donese odluku i Vlada, naročito u današnjoj situaciji 
kada pojedin* nadležni ministri spremaju izvjesne zakonske prijcd'.oge. 
Nadlcžnii ministar možda je već pripremio jedan zakonski prijedlog iz 
iste materije i čeka da' ga podnese Skupštini. Zbog toga je potrebno da 
o tim pnijedlozima donese i Vlada svoju odluku. Zato je moj prijedlog 
da so izvjesni zakonski prijedlozi upute na mišljenje nadležnim mini- 
strima. Uzmimo s'.učaj povodom prijedloga o privrednom planu. To je 
potrebna i važna stvar. Ah, Privredni savjet i druga privredna mini- 
starstva rade već na tome planu i zbog toga je potrebno da' nam 
nadležni ministar kaže svoje mišljenje <la iJ mi treba da ovaj zakonski 
prijedlog uzmemo u diskusiju ilj da saičekamo njegov prijedlog. 

Pretsedmik: Ja' se slažem s ovim gledištem. Molim da se Izjasni 
predlagač. 

Dr Dragic Joksimović: I ja so slažem. 
Prclsednik: Ilteo sam samo da kažem da u pogledu Predloga za- 

kona o izborima narodmih vlasti nije mogućno sprovesti izbore u jedan 
dan u oeloj državi, jer su u nekim jedinicama ti izbori za narodne vlasti 
već izvršeni na potpuno demokratski način. Ali ipak, mi možemo Ч taj pre- 
dlog kao i ostale pred'.oge dr Joksimovića uputiti nadležnim ministrima. 
Kada nam dođu mišljenja od nadležnih ministara, oaida ćemo moći o 
tome rešavati. Da li se 'usvaja ovaj predlog? (Usvaja. — Dr Dragić 
Joksimovać:   Dohro, primam tu soluciju.) 

Sa ovim bismo današnji dnevni red iscrpli. Pošto je sednica Pret- 
sediiiišlva Privremene narodno skupštine zakazana za 2() a danas je 23, 
ja bih vas molio <la iduću sodnicu zakaž.emo za 25 u 1(> časova. 

(Sednica je zaključena u liV^O časova). 
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16 СЕДНИЦА 
(25 октобра 1945) 

Почетшк у 16,15 чассша. 

Претселавао Претседник Законодавног одбора Привремене народне 
скупштине Moma Пијаде. 

Присупии: Владимир Симић, др Хинко Кризман, Рато Дутоњнћ) 
Перо Крстајић, Милош Рашовнћ, Милош Царевић, др Мамс Шиудерл, 
Методија Андонов-Чепро, Митра МитровиН-Ђилас, др Јоже Вилфан, 
Крсто Филиповнћ, Милош Минић, TpHuia Каилеровнћ, др Драгољуб Јо- 
вановић, Милоје Милојевић, Јосип Рус, Ca'BKo Дуканаа, Вујо Косоваи, 
Шиме Бален, др Драгић Јоксимовић, др Сишиша Стаиковић, Драгољуб 
Продановић, Ђуро Салај; 

Министа'р социјалне политике др Антон Кржишник; 
Повереник  Миннстра шароднс  одбрале  пукоштк  Вјекослан  Kwi6. 

Претседник: Отварам XVI ссдницу Закоиодавног одбора ■са днев- 
ним редои: 

1) претрес Прсдлога закоша o изм^нама и допумама Закона o дс- 
мобнлизмцији старијих годишга обвезника, хрз^илаиа и жсна у Југосло- 
веиској арлгији н марнарици; 

2) 'претрес Предлога закона o демобнлизацији мла1>их годиппа 
и друге партијс старијих годиппа обвеслтка, хранилаиа и свих жена ni 
Југословсмкке армије н морпарице; и 

3) третрес Предлога закона o ypcl)ei».y судова ссжнјалпог осигу- 
рања и Врховног суда социјалног ооигурања. 

Молнм секретара да лрочнта записпик протле седшше. 

Секретар Рато Дугон.нћ чита записник седннас од 23 октобра. 

Претседник: Има ли ко какву иримедбу na записпнк? (Иема). 
Пошто примедаба нема, објављујсм да je залиспнк примл.сп. 

Upe прелаза na дневии ред имам да вам саопшгим да сам замОНОКв 
предлоге пкподиша ДрагиКа JoKciiMoimlia o адтжакком имунитсту итд. 
упутио надлежним минпстрима, као што je одлучсно на прошлој ссдници. 
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Даље, саопштавам да je др Драгић Јокоимовић доставио писмо 
Претседништву Привремене народне скупштине KOJ'HM даје лову 'редак- 
цију чла'на 1 свог закоиског предлога o слободи од страха. To гшсмо 
глаои  (чита): 

ПРЕТСБДШШТВУ ПРИВРБМБНЕ .HIAPOHIHE ОКУПШТИНЕ 

Народни ;посла)ник др Драгић М. Јшстмавић дај« нову 
редакцнју вд.  1  законског тредлога ослободиод страха 

Јучерашња БОРБА доноси вест да je мој ашажки предлог o сло- 
боди од страха стаољен на дневни :р€д седнице Претседништва! Привре- 
меие народке скупштине, која ће ое ^одржати 26 ов. мес. 

Пошто нисам члат Претседништва Приврсмене ишродне скушштине, 
услед чкга ne могу присуслвовати ropiboj ceд^pици) то овим путем изјав- 
љујем да повлачим ранију редашију чл. 1 помекутог законоког пред- 
лога и наместо и.е дајем нову редакцију истога члана iKoja гласи: 

„Свака мера или постушак оргаиа народне власти, војоке, ишишије, 
иолицнје (Озне) и других устаиова Демократоке федеративне-Југосла- 
»ије, који има карактер застрашиваЈва народа и проузрокује страх за 
мивот, слободу и илшвину или садржи iipeTiby грађаиима да ови протшп 

■cijoje воље neuno чнне или не чшне 'прерставл>а кршсично дело гтротив 
■слободе од спраха". 

Молим Претссдииипво Привремсие народпе скупштише да приликом 
решавања мога закоиског предлога o слободи од.страха води рачуна o 
наведеној iroBoj релакцији чл. 1 истог за^оиског предлага. 

19 октобра   1945 год. 
У Бсограду 

др Драгић Јоксимовић, с. р. 
народни •послаиик отз Београџш 

У смислу наше јучервшње оллуке, ja hy и »во стисмо, 'Koje нам je 
Uperiсединштво данас спровсло, достаиити надлежпом миииотру, iKao што 
сам TO учипио н <a свшл осталим иредаозима лр Јокс^мовића. 

Сада можсмо IIIK'IUI na дисипи рсд, na прсгрсс Иреллога закона o 
иаменама и допунама Закона o демобилизацији сгаријих годипиа обис- 
;*iiiiKa, храпилаца и жсна у Јутславепској армнји и морпаЈтпи. 

lin cic тај предлог са образложеи.см имали и ja мислим ла се обра- 
зложсње ne мора чптати, noinro сте ra neh проучили. Има ли ко ппч>год 
да каже o овоме прсдлогу закопа у начелу? 

Има рсч друг др Кризман. 
Д|) Хинко Крнзман; Овоме законоком пријсдлогу не би се трсбало 

ни могло mmria да прнгоиори mi у |iaciiipaBii у пачслу нн у поједино- 
п-има, јср ju дсмобилмманија м ламан.с поторс обвсзнниима демобили- 
саннм један дио н натих и народпих обаисза. Лли ja бих итак хтио да 
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знам нешто o финансијокој подлози овога за'кона на темељу које ће се 
вршити предвиђене исплате. Ja то питам зато н упозоравам на то, јер 
сам у извршеНЈу тога закона апазио неке тешке ствари. 

Ha основу тога закона, IKOJ'H сада имамо са амандманом да ислра- 
вимо и допунимо, већ су демобилисанв иавјеона годишта и тнм војни- 
цима, кад су добијали своје исправе и дознаке иа ону лотпору која им 
no закону (при^пада, кад су отпуштани из војоке прочитано им je да ће до- 
бити у новцу толико и толико сваки подофицир и сваки борац. Пошто 
су на тај на^ин били демобилисани, са тим документима и дознакама na 
те nape, тешко, крваво стечене, људи су ишли на први, најближи шалтер 
банке и тражили nape, које, међутим, нису могли да добију, јер су им 
таио na шалтеру казали да нису добили никаква улутства и никаквс 
кредите за исплату тих дознака. Људи .су тако одлазили na шалтере и 
у Загребу и у филијале Земаљске банке и у њене подружпице, али су 
свуда добијали исти одговар. Директор одпосно управител. подружпице 
не зна шта треба да учнни, јер нема инструкције, na je опда почео да 
купи те до»на'ке и да обсћава људима »сплате од дапас до сутра и свијет 
je псктао нестрпљив. On je без napa дошао својој кућп 1псклије толико 
година муке и борбе, са добијепом дознаком он долази код бапке и 
тамо прави читаву узбупу, (Иражи своје, a ова му не зна шта да одго1и>ри. 

Међутим, изашла je јсдпа уредба за федералпу једипииу Хрватску, 
у којој се гаже да ое ге naipc којс борцима сл>едују ne исллаћују п.нма 
na руке, пего да они морају те признаиице предатп пародпим одборима. 
Народни одборн имају сакуттти те прпзпапипе, послати их среском 
одбору a овај окружпом одбору. Од окружпиг одбора те прпзпапице 
ynyhyjy се федсралпом Мнпистарству фипапсија н опда долазе nape 
према привнаницама na мјеспи одбор, тамо гдје се палази демобилисапп 
ВОЈИИК, али та се пара ne исплаНује демобилисапом војпшку ncro тим се 
парама има да иабапи гра1;евипски матерпјал, ла се праве пеке грађевип- 
ске задруге и да се тиме помаже обпова опога ссла одакле je тај демо- 
билисапи војпик. 

Ono je, другови, ja мислим једна канпеларијока фашазија и шко 
ио може •m да OLiane. I lama лужпоп м паро.чпа лужност према аеми- 
билисапом војнику ne може си na raj пачип luiivn.aiiain. Иојпик ичлази 
из касарне без попчаних средстава. Он види у крваио стечепој, заслу- 
жепој пари једап дио ол опога mio he му омогућити да nemio у животу 
почне и ja упоаораиам na ову (жолпост. Muim je жао mro оидје псма 
пикога надлежног иа Мкнистарства, wojn бп пам могао л.им iioijiefina 
ofiaiijemien.a o овоме, али ja молим namer претсјелпика ла у распрами o 
томе приједлогу у Преијелпипииу Скупштине пзпе:е ову cuiap, ла се ne 
би и добро смшшмте ствари лоше спроводиле, ie да na тај пачин настаје 
пезадовол.сшо у пароду. 

Прстссдник: Нрошли nvr, кад je upita iiapinja имобилисапих пошла 
своЈ<им кућма, колико je мени повнато, Још нису били изгра^и равнм 

580 



праиилници за извођеље овог закона и стварно било je танвих случа- 
јева. Ту се |радило o извесмој помоћи двмобилисанима, кад се радило 
o зајмовима које су демобилисани имали да добију да 6и могли да 
подигну iCBOj'e тторушене муће итд., оки су ишли у банке и збиља тамо 
су наилазили «3 одбијаље. Међутим, касиије су израђени правилиици, 
уведен je читав тај поступак, скигурана су потребна средства и мени 
je иепозиато да je постојао такав правилник за Хрцатску. (Др X инко 
Кризма« : Ja сам читао ту у1>ед6у.) И мени то изгледа као фанта- 
зија, јер се у закону ка&ке да човек добија зајам од 10.000 динара да 
подигне себи кућу, a не да то уђе у тежи фонд. Чуо сам од надлежних 
да je обезбеђено сада потпуно спровођење свих ових законских од- 
редаба у погледу помоћи, зајма итд., и да he то важити и за one који су 
раније били демобиписани и моји нису имали, услед брзине којом сс 
радило, могућности да добију новац. Уосталом, то ћемо видети на сле- 
дећој <;ед11иии Претседшиитва. 

Дакле, можемо оматрати да je предлог закопа у |начелу примл.си. 
(Прима се). 

Прслазммо na iijieipcc у појсдиикктима. Молим друга потпретседиика 
Симића, који се самоипииијативно понудио, да изт.оли прочитати иаслои 
и члан 1. 

Владимир ( IIMMII   (ч и ra): 

ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА   O   И;ШИ1А|МА   И   ЛОИУНЛМА   ЗЛКОНА   O   ДЕМОБИЈ1ИЗ(А1Ј,ИЈИ 
СПЛЖЈИХ   ГОЛПШТЛ   ОБВКЗНИКА,   ЖЕИА  И   ХРАНИЛАЦЛ   У   ЈУГОСЛО- 

ВЕНСКОЈ Alt.MM.IM И МОЖАЖЦИ ОД 19 ЈУЛА  1945 

Члан  1 
У чл. 2 закопа на крају додати нов став који гласи: 
У неспособне задругаре или чланопе породице рачунају се join и 

ona лица, без обзнра na године старости, iKoja буду на спсцијалном вој- 
|»ом лекарском прсгледу опењсна за нсслособне за рад и привређиваи.е. 
Жена са '2 или mune деце, која jom пису навршила 10 годпна сгерости, 
рачупа се  ra'i«)l;e у  неспособпе залру1'арс, без обзира  na  it.eiic годинс 
живота, 

Претседннк: Пма .ni примедаба на паслоп и чл. 1 предлога? (Иема). 
MpniNia ли <с члап 1? (Прима). Ilomro je чл. 1 пЈшмл.ем без помеша, мо- 
лим друга CivMiiha да прочша члан 2. 

Г. M тмир ( HMiili   (ч и т a): 

Члш 2 
У чл. 4 тач. a) »icii.a се » гласи: 
Официрима којп су ^туиили у Југословеноку армију 1941 н 1942 

годиие, код демобилизације иоплатиће te сума у износу четвероструких 
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м^сечних принадлежности последњег положаја којн су заузимали у 
JA. Официјрима KOJIH су ступили у JA 1945 године иоплатиће се сума 
у износу трострумих месечпик принадленсноста, a који су ступили 1944 
годиие до закључно 15 септембра сума у износу двомесечних месечних 
принадлежности 'последњег положаја 'којн су заузимали у JA. 

У тач. б) чл. 4 'мења се и гласи: 
Подофицирима који се налазе у JA од 1941 и 1942 год. исплатиће 

се код демобилизације Дин. 10.000.—•, подофицирима из 1943 гади.не 
Дин. 5.000.—, a (подофи1цири«1а иооји су ступили у Армију до закључно 
15. сетпембра 1944 год. дин. 2.500.— Борцима који се налазе у JA од 
1941 и 1942 годике код демо&илизације исплатиће с« дмн. 8.000.—, 
борцима од 1943 годише лин. 3.000.—, a борцима који су ступили у 
Армшју до закључио 15. септембра 1944 године дин. 1.500.— 

Тач. в) чл. 4 мсља -се и гласи: 
Борцима, подофицирнма и официрима кој« су ступили у Армију 

аосле 15. септембра 1944 године, на име путног трошка иоплатитн дин. 
500.—, a онима кој« су стунили 1945 године на mie путног трошка 
дин. 2.250.— 

Додаје се моеа тач. г) која гласи: 
Ilpaino na Koipmnhen.e oue помоћи немају оии офнцири који се из 

иојске демобилишу на тражење држааших установа, ради iii|iey3HMaii>a 
одређсних фумсција у држатиом аларату које су им nch уншред обсз- 
беђвне. 

Претседник: Чули сте нону репакцију чл. 2 коју je предлажило 
Миннстарство тродне одбране. Има ли ко да учичш какву 11|)ии1сл'бу? 
(Нема). To значи да прихиааате чл. 2 у ouoj редакцији? (Прихната се). 
Оша прелавимо на чл. 3. 

Владимир ( имнh   čini.!): 

Чл. 3 
Oue измепе « допуне aic одиосе се na 1paiinje регулисапе случајеие. 
Прстседник: Тражи ли ко рвч? (Нико). Пр4та л« се члан 3? 

(Прима). Молим да се прочмта члап 4. 
Владимир CHMIIII   (чита): 

Чл. 4 

Onaj закон стула na сиагу кад сс објави у „Службеном ли^сту Демо- 
KpaiciKe федерат^иие Југослаинје". 

Претседник: Прима ли ое чл. 4? (Прима). Објаил.ујем да je примл.еп 
и чл. 4. Прелазшмо на гласлм.е у целиии. Молмм сскретара друга Дуго- 
iiviiha да изнрти арозиижу. 

Сскретар Рато Дугои.иК нрти прозиику. 
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(После гласања) 
Претседник: Саопштавам резултат гласања. За законски предлог 

гласало je 23 чла!на Законодавног сдбара. Према томе, објављујем да 
je Предлог закоиа o изменама и дапунама Закона o демобилизацији 
старијих годишта, жена и хранилаца у Југословенокој армији и морна- 
рици усвојен. 

Прелазнмо na другу тачку дневкога реда: претрес Предлога закона 
o двмобилизашији млађих годишта и друге партије старијих гсдишта 
обвезкика, хранилаиа и ових жена из Југословеикке aipMMJe и морна-рице. 
Ви сте образложеље Прет<:едн'ика Министарског савета и Мииистра на- 
1>од11е одбрше маршала Јооиша Броза Тита прочитали и сматрам да га 
ne иреба овде читати. (Гласови : Тамо je!). (Видети стр. 963—966 
нњиге „Замонодавни рад Претседништва АВИОЈ-а и Привремене на- 
родне скушитине" — стенопрафске белетке, издање Президијума На- 
родне скупштине ФИРЈ, Београд, 1945). 

ЧСели ли ко да говори у пачелу? (Нико се не јавља). Пошто 
HHIKO не тражи реч, шрелазимо на претрес у појединостима. Молим друга 
Симића да чита тслов и чл. 1 законског предлога. 

Владимир Симић   (ч и т a): 

П P Е Д Л O Г 
ЗАКОНА  O ДЕМОБИЛШАЦИЈИ  (МЛАЂИХ   ГОДИШТА И  ДРУГЕ  ПАРТИЈЕ 

СТАРИЈИХ iIX>;ijVIUlTA ОШЕЗНИКА,  ХРАШЛАЦА И  СВИХ ЖЕНА 
ИЗ ЈУГОСПОВЕНСКЕ АРМИЈБ И МОРНАРИЦЕ 

Чл. 1 
Из Југословснскс арм'ије и Мориарице имају се отпусрити: 
A) Одмах no објави ооога Закона na до 15 повембра 1945 годппе: 
1. — CIMI борпн polenu 1928 годипе и млађи; 
2. • Полофицмри и офипири iH)t;ciiii 1928 годпие и млађи у ко- 

лико су ђаци средњих и њима равпих школа, a желе да буду ошуштени 
ради 11ролужс11.а школовања. 

Лицшма 'под 1 и 2 урачупати време проведеио у Југословеиској 
армији n Морпарипи у иреме служеља обаиезпог ivojnor рока, који he 
бигп пакиадио закопскн цредтфеи, с тим да разлику, уколико буде 
ПОСТОЈала, надослужс када буде регрутовано п.ихово годиште. 

Б)  У времеиу од 15 повембра до 31 децембра 1945 годипе: 
1. — Сни борци » лодофмцири рођеш 1919 годипс и старији; 
2. — Свс жспе  (борци, подафиииЈјц и официри); 
3. • Omi офицнри, ЧИЈС демобплисап.е дозвол.авају потребе 

службс. 
Прстссдннк: И.ма .ти ко да учппи каишу примедбу na чла« 1? 
Мнлош Ршпошћ: Овде je у OBOAI члапу пропуппепо да се узмс у 

об.чцр један ириличап број <рсдпи>п1Колаца, који се иалазе у војсии од 
1941 годинс и којима je CTnajuno најпотрсбпијс ослобођен.с од појске 
радн продужсп.а школовап.а. To су, na пример, bami рођени 1919, 1920 
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и 1921 године. Тако на пример, имате ђака, којн су били у 6 разреду 
гимназије 1941 године кад je рат почео и који се и данас налазе у вој- 
сци, a овим се законом не обухватају. Ja инслим да се они од њих који 
хоће да os ослободе треба да ослободе од војоке, јер ће иначе преста- 
рити и биће им немогућ« да наставе средњу школу. 

Претседник: Ja man да су no личним молбама такви младкћи отпу- 
штани из војске. 

Милош Рашовић: Како моји. Ja знам за многе да ниоу отлуштеии. 

Претседник: Мн овде међу нама немачио сада никога од надлежних 
коме бисмо могли да се об|ратимо за обавештење. Према томе, пред- 
лажем да то осташшо као предлог за Претседнишпад. 

Милош Рашовић: Мени je HOBU&TO да <:е добијају многе шретставке 
од Џжа. Има много ■молби да се ђаци ослободе 'војске. 

Претседник: Te молбе иду Мтшстарству. Ja 'бшх оставио овако «ако 
сам малокрс пртддожио с тим да се овакав предлог изнесе Претсед- 
ништву. Верујем да he тамо бити ваљда некога који ће «ам моћи дати 
потребно објашњење. 

Милош Рашовић: Потребно би било да се препоручи комачдама да 
се такним молбша младића излази у сусрет. 

Претседник: Прима ли се члан 1? (Пркма се). Објављујем да je 
пршљен члан 1. Молци гослодина семретара да изволи црочитати 
члан 2. 

Владимир Ci IM 11 li   (ч и т a): 

Члаи 2 

Од одредаба под чл. 1 инузимају се и то: 
а) опецијалисти (муткараи и жепс), који су Југослоиелској армији 

и Морпа.ртци леотходио псхгребпи a шку хр.мтоци, с rmi да се on«, 
моји су служили у Југословонској арммји и Мориајжаи две i^uime и 
»ише, прсведу у радинкс са одгомарајуКом платом; 

б) лица (мушка и жеиска) која желе да остаиу у Југослоиелској 
армији м Морнарици, a оцеп.ена су да имају услоиа :ta корнсио niniieii.e 
извеспих војиих дужиости; 

в) сва лица, која су na службн у Корпусу иародис одбраие Јуто- 
славије. 

Иретссдпнк: Има ли ко да учтш какиу примсдбу na члап 2? 

Методија Андоиов-Ченто: Ja бих имао да учипим једну прИ' 
медбу на тачку в) овог члаиа. Ту imme да сс од одјк-даба под чл. 1 
изузимају сва лица која су ш службн у Кориусу пародме одбране 
Југослаиије. Међутим, ja зиам да je било пребаттаи.а ni иојске у ouaj 
Корпус и да међу H.mia  има  и хрттлаиа  na  he сада  бит  n   гакцих 
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који ће чекати на демобилизацију a пошто се налазе у Корпусу народне 
одбране неће бити демобилисани. 

Милош Царевић: За храниоие постоји специјална одредба за отпу- 
штање. 

Методија Андонов-Ченто: Ja се питам зашто je морала да дође и 
ова тачка кад су и они војници као и други, na оне одредбе које важе 
за друге треба истовремено да важе и за њи«. 

Претседник: Ми можемо (предложити ПретсеЛништву да и ова тачка 
в) буде редигована тако као што je редигована и тач«а a), na да се и 
ту стави као и код тачке a), да се изузимају од одредаба под чл. 1) ако 
нису храииоц«. Примате ли овако, господипе Ченто? 

Методија Андонов-Ченто: Примам. 

Претседник: Прима ли се чл. 2 (Прима). Онда адемо даље. 

Иладнмнр Симић   (чита): 

Члан 3 

Ha дсмобилисаие no овом Закоиу имају се у снему примопити од- 
редбе чл. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 Закона o дсмобилизаиији старијих годишта 
обавезнкка, жела и хранилаиа у Југословенској армији и морпарици 
од 19 јула 1945 годинс. 

Претседник: !1[>има ли се овај члаи? (Ирима). 
Молим друга Cmfnha да арочита чла« 4. 

Иладимир Симић   (чита): 

Члан 4 
Одрсдбе чл. 3, 4, 5, С, 7 и 8 Закоиа o демобилшаиији старијих 

годитта обвсзтика, жена u хранилаца у Југословсиској армији и мор- 
нарипи од 19 јула 1945 године имају се »римеиити iia пнже паведсие 
обиезникс, борце n рукоиодиопе, без ()6:wpa m годшне старосш који-се 
огпуппају из Југослоисжкс армг.је и M(K|)iiapiiuc н то: 

а) привремоио и стално нсспособие sa војну службу; 
б) странс лржанљаис који се репатрирају у 11.ихову отаџбппу; 
u) лица отпуштсна ло наређеп.има Мипнсшрста пародпе одбраис 

као iic<MixtwiiiH стручњааи за обноиу зомл.с. 
Одрсдбе овог члаш одпосе се и na лииа означена под 2), б) и в) 

која су отпуштена из Југословеноке армијс « морпарнпе у иремелу од 
1 маја 1945 годпнс до објаве овог Закона. 

Иретссдник: Да ли има ко какву примсдбу? (Нема). Прима ли. се 
ПредлОГ оног члана? (Прима). Молим друга Симића да прочита члан 5. 
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Владимир Симић   (ч и т a): 

Члан 5 

Чл. 2 оваг Закона o демобилизацији старијих годишта обвезника, 
жена и хранилаца у Југословенској армији и морнарици од 19 јула 
1945 године <нта се и надал>€ примењшвати. 

Начин и 'рок подоошења молби за признавање хранилачке погод- 
ности, iKao и за отпуштање обвезника хранилаца, прописаће Министар- 
ство народне одбране. 

Претседник: Има ли гтримедаба? Има рсч Милош Цареиић. 

Милот Царевић: Прсдлажем да се последње речи у другом ставу 
овог члана „Микисгарство народне одбраше" замене речима: „Министар 
народне одбраиге" пошто «ачин л рок подношеља лЈолби ш 'Прописује 
министарство већ мшиистар. (Усваја се). 

Прерседник: Изиолите чути члан 6. 
Владимир Снмић   (ч II T a): 

Чла« 6 
Ближе одрадбе за спрово1;ен.с овог Закона прописаће Мипнстарство 

народне одбране. 
Милош Царевић: Молим да се и овде исто иоправи. 

Претседник: Сагласио прсчходиој одлуци, молим друт Симића да се 
у предлогу члана 6 изврши n.iip;ii«;i. Прнма ли сс члан 6? (Прима). Мо- 
лил! да саслушатс лоследн.н чла«. 

Владимир CHMHII   (ч и т a): 

Члан 7 
Овај Закон ступа na спагу кад се објааи у „Службсном листу 

Лемократоке федератииие Југосла»ије". 
Прстссдник: IIOUITO смо занршили претрес у поЈ^едииостима, молим 

да се II;II«|)IIIII прозиика. 
Секретар Рато Ayroii.Hli иршн прозивку члаиова Законодаииог 

одбора. 
i 

(После ирозмвке) 
Претседник: Објаил.ујсм да су за знкојкки прсдлог гласала 23 

члана и crni :t a. Ирима томе, и onaj иакопски мредлог усиојсп jie у Зако- 
подашом одбору. (Милот Ц a p е и и li : Имам јсдн« тпањс). Из- 
волите дружс Царевићу. 

Милош Ihipiiuili: lIoiMio си оиде нала:ЈИ Мнишстар IIIJOCBCTC Србије, 
слободм сам да после yc>;ajaii.a оипх двају закона, ради умирења са- 
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вести, упитам шта ј€ са студшпша кој« су у Армији, тј. како стоји 
ствар у погледу њиковог •отпуштаља из Арлшје и Морнариие, и шта je 
решено када ће оии почети рад на Унотверзитету, јер се у чл. 1 тачка 2) 
овог закона говори и o подофицирима и o официјрима рођеним 1928 год. 
и доцније, уколико су ђаци средњих и њииа |равмих школа, a желе да 
буду отпуштени ради 1П|родужења школовања. Међутим, ништа се не 
говори o -студентима. Да ли he се и оши на оонову мштби отпуштати из 
војсие1? У овој тачки 2) чл. 1 говори се саио o младићима до 17 година, 

Претседник: Већ je из војске оттпуштен прилича« број студената. 

Митра Митровић-Ђилас: Истина je да у војсии још имамо известан 
број старијих студе^ната, али, ja мислим, не треба VoлиJ<■o инсистирати 
на њквовш отпуштању из ©ојске, пошто се већ досада ттријаиио тол^ики 
број студената ради иродужења школовања да универзитети 'не могу да 
дриме све л.р1ијавл.еие студеите. Ja мислии да би o томе требало гово- 
рити у Претседништву, na евентуаЛ(Но донети одлуку да се отггусте из 
војскс само onu који желе да студирају, уколико то ие омета ттословиш 
»ојске. 

Претседник: Ми ћемо поставити то литање Претседннштву. 
Г1рела:*1гмо na трећу тачку дневнога реда: иретрес Предлога закона 

o уређењу судоиа соаијалног осигурања н Врховног суда социјалног 
ocHii-ypaii,a. Реч има Министар социјалне политике др Антон Кржишник. 

Министар социјалне политике др Антон Кржиитик: Достављајући 
Претседништву Прнвремепе ш.родне скупштипе Предлог закана o уре- 
ђеи.у судова социјалиог осигураи>а и Врховног суда соиијалног осигу- 
рања моли« сам да се наирт узме у поступа« као хитан и да се што 
npe доо1есе с обзиром na то да mia (филично перешепих отарова из 
раиијсг пословаи.а установа социјалмог <>сигураи.а као и с обзиром 
Ha то да .će и даиас свакодневио појављују нош спороии. 

Морам одмах да пашомонссм да je иродлог овог закош израђен у 
споравуму са Мипнстарством npaiK>cvt;a ДФЈ. 

Другови и рооподо чланови Закоиодашгог одбора, допотепгем о»ог 
■''пкоиа 6nhe и^вртеи члаи 9 Закоиа o oiiiK)Bot)ciby социјалиог осигу- 
раи.а na подручју Демок,1)агоке фодеративпе Југославије, no којвм се 
f>cnmiajy у ссдишту сваке филијале земал.ок<)г заитода за соцнјалпо 
^игураи.с судовн ■соиијалпог осигурап.а за подручјс дотичпе филијале. 
^вн судони pcinanalie ciiopoite које су раиије ретавали судови (раднич- 
^г осшу|)аи.а у •седшитима бшиинх ак^ужппх уреда за осигуран.с рад- 
ИИквЈ изабрами судови у ссдипггиш бииших пепзионих завода за 
СЛужбшмке, судоеи рудајкког оснгурап.а у ссдипшима бивших тлапппх 
братикских благајпн нтд. Ilo члаиу 9 помспутог закона оснива се у 
Сђдишту Средишњег завода за соиијалпо ооигурааи Врхоани суд со- 
Нијалпог оиц-ујкт.а за подручје целе Д1>жаие. Рашије je послоис врхов- 
"ог суда  радннчкот cn:wrypan.a  1>бавл>ао Cio  седморипе  у  Загребу,  a 
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касније и једно одељење Касационог суда у Београду. Од ослобођења 
наовамо сви ови судови нису посломли, тамо да je насггао приллча« 
застој у послооању. 

Предлог закона не отступа од начела на којима лочива Закан o 
уређењу »ародних судова. Члан 13 требало je унети услед тога, јер je 
раннје такве спорове решавао Држав1Н|и савет који више «€ постој«. 
Када Средиоињи завод за <:'аи.ијално осигура1ње тгреузме Пеизисми фонд 
радника државних саобраћајних установа, што he вероваФно бити из- 
вршево са 1 јамуаром 1946 године, — постаће овај пропис безпред- 
метан за спорове настале после 1 јануара 1946 r. Пошто у неким феде- 
ралвим једитшама* као, на пример, у Црној Горн н»су образоиане 
филијале земаљскот завода, с обзиром ira мали <5рој осигурашиса, унет 
je члан 14, да се у таквим случајевима суд соиијалног осигурап.а 
образује код земаљског завода са надлежиошћу за цело подручје зе- 
маљског завода, тј. за цело подручје федералне јодинице. 

C обаиром на то да je досада na осиову Закона o onpoiioj)eii.y соци- 
јалног ооигурања извршепо .сталање установа бившег Средишњег завода 
за осигурање радника, главнкх братинских благајна н пензионих завода 
за службеишке, док je стапање осталих уста^ова соиијалног осшгуран.а 
у току, данета je у чл. 15 одредба да Мшшктчтр иравосуђа у слоразуму 
са Мшшсгром соцкјалне поаитике ДФЈ прошкује иотребпа уиутстаа у 
вези са спровођоњем опог закона. Ово овлашНе-ње потребко je ради 
тога, j ep je немогућс у самом закону решши све случајене који he се 
појавити за време ирслазног лериода шсхтепоног утапа11>а сних устаноиа 
соилјалнот осигурања у Средиши.и завод за соиијално осшурање. 

C обзиром на све што 'сам рекао, ja мислин да сам дсоољно обрав- 
ложио иотребу донотеЈиа овог закона и указао на његову хитност. 

Претседник: Жслн ли ко у »ачелу да говори? (Ми««) се не јавља). 
Објављујем да je прсдлог овог вамона примљен у иачелу. Прелазимо 
na претрсс у појединостима. Молим ccicpeTapa Дугон.нћа да H3IKWIH iiii)o- 
читати ШСЛОв и чл. 1. 

Секретар   (чита): 

ЗАКОН 
O УШ-ЂНЊУ СУДОЊХ СОЦИЈЛЛИОГ ОС1ИГУ1ЧАП>А M ВРХОВНОГ СУДЛ 

СОЦИЈЛЛИОГ OCMI^PAII^ 

omu u шређења 

Члш 1 
3aiK(Mi(>M o сироио^еп.у ооиијалиог оснгураи.а на лодручју Дсмо- 

кратоке (^слератиинс Jvroiviannjie ocnoiiim судони социјалног осигурања 
н Ирхошш сул <:ои«јалног ооигураи.а спсиијални су судови у смислу 
чл. 1 став 2 Закопа o уређеи.у Ичтродиих судова. 
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Претседник: Прима ли  се  чл.   1?   (Прима). Изиолите чути чл.  2. 

Секретар   (ч и т a): 
Члан 2 

Ти ■су судови иокључиво надлежни за суђење o захтевима осигура- 
ника и њихових правно овлашћених ородншка против носиоиа социјалног 
осигурања, који иавиру из односа осигурања. 

Опорове o постојању ородства ipeuuaraa редовни народни суд. 

Методија Андонов-Ченто: Мени иије јасам омисао речи „против 
носиоца соиијалног оснгурања". 

Министар социјалне политике др Антон Кржишник: To je уствари 
Среди1шн.и завод за 'социјално осигурање IKOJH врши осигурање и .који 
се у стручној литератури назива „носилац социјалног осигураи.а" 
(Др  Хинко  К;р'ИЗЛ1ан:   Тако je!). 

Претседник: Прима ли се члан 2? (Прима). Прелаз.имо на члан 3. 

Секретар   (ч и т a): 

II Судови социјалног осигурања 

Члам 3 
Судови социјалног осигураља суде у опоропима из социјалног оси- 

гурап.а (чл. 2) у првом •степену. 
Они суде у већу од третседитка однскно заменика лретседпика и 

два присудитеља. 
Cyt)cn>e je јавно. Суд може нсклЈучитн јавност кад то захтевају 

обзири јавног реда и порегка. 

Претссдник: Ирима ли се члан 3? (Прима). 3aip нема тжо milina 
ла mpiiMcm? (Иема). Молнм секретара да прочита члан 4. 

Секретар   (чита): 
Члаи 4 

Судоии сопијалмог oiinvpaii.:! оицаЈтмЈк- ч- кич ^v.ini;.! na мпјим се 
падручјима иалазе седишта филијала земаљских завода за социјално 
осииурањс. 

Иригсидпика м иамсппка прстседиика Суда социјалпог осигураи.а 
ncKTaiuha na три годние Мжтстар пЈкмику^а федералпе јслшииие од- 
Поопо llpcrccaimimno Пародмс скучптше Војиодипе из [н-доиа нзабра- 
"их судија дотичиог Окружмог суда водећи код тога рачуна o стручној 
чрашшј cmpcMii судија. 

Суднјн «<(хмс престаие реловна служба код Окружног суда пре 
истека тог рока пре-стаје и дужиост у Суду социјалног осигу^ања. 

Иремедник Омружног суда може Прскеднику Суда социјалпог 
освгуран.а шжеритн и 1>едон11е судске послове Окружиог суда, ако то 
н.сгова зашослсчност у Суду соиијалног осигураи^а допутта. 
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Претседник: Има ли примедаба? 

Др Јоже Вилфан: Ja, (Истина, лред собом немам текст овог закона, 
али мислим да се постављање 1пр€тседн1ика суда сошијалног осигурања и 
fteroBor заменичо од стране министра праадосуђа федералне једииице 
на три године ;не 1слаже са .изборним прилиипом KOJHI je истаисао друг 
мииистар. 

Владимир Симић: Постављење јаршн миниетар тхравосуђа феде- 
ралне јединице из редова већ изабраних судија Омружног суда, во- 
дсћи при томе рачуна o стручној праеној сдреми судије. 

Милош Царевић: Ова се фуикција поверава једноме од изабраиих 
судија жоји уз овоју редсшгу дужност мма да ирши и фушкцију судије 
Суда оошјалног ооигурања. 

Ј\р Хинкч) Кризман: Тако je и досада било. 

Претседник: Прима ли се чл. 4?  (Прима). Објављујем да je при- 
мљен чл. 4. Прелазимо на члан 5. 

Секретар   (ч и т a): 

Члан 5 
Присудитеље позива 'на суђење претсепник Суда соиијштог ооигу- 

рања из редова присудитеља Окружиог суда по унашред устаковљеном 
реду и то mo могуКности ио редова осигураника. 

Присудитеља којн се без ДОВОЛЛМ разлога не одазове ггозиву na 
суђење 'казкиће претссдннк шо-ича^но до 500.— дик. a и na ■н.гкпаду тјк)- 
ШКОва које je сиојшм (Изостанком пр<)у:>ро1<овао. Протш) одлуке o казли 
нема жалбе, до« троашв одлуке o наклади троижова има осуђе1ги цраво 
жалбс na Врховни суд социјалиог осмурМћа у рсжу од 15 да«а. 

Претседник: Жсли ли «о да говори. Има реч друг Царевић. 

Милош Цареии!«: Ja мислим да би било врло исзгодпо, лрсма са- 
држнни другог става овога члаиа, да прстседишк суда соиијалшог ocn.iv- 
рлњл 'кажњава пршсудитсл.а, 'који се бсз л(>вол>но разлога ne одазовс 
позиву и не дођс na су1;см1.с, поичшпом кампом до 500 дип., a и na нактаду 
i|)()iiiKOBa које je сиојим изосташким проулјм^ковао. Ja МПСЛИМ да je то 
незгодно да претседник суда кажп.ава своје колсге, јер су omi равпи: 
оии су и једат и други судијс. Питам се да лн ^и неко радо и irpiKiao 
под овим условиш да буде присудитсл.. Ja бих иопустич) ову одредбу 
iioniTO ona ne псктоји im у закоинма o рвДОВНИМ судијама зато што je 
та материја оставл.смш за једап сисцијалаш закчхн. ИрисудитвЉИ сс ода- 
зивају позивима na cyl;en>e, ла 6n, ирома томе, грсбало ову одредбу 
изосгавити. Ja na томс иноистшрш. 

Мниистар социјалпе полнтпке др Антоп Кржшпник: Иостоји no- 
трсба за таквпиМ npoimcmi, јер ако пеко од присудтел.а ne дође paiCiiipana 
се одлааке и ови н.ени умечгници губе шреме. Али мислим да нема рмлога 
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да се та одредба не остави аа један, како рече друг Царевић, опецијални 
замои, na према томе немам ништа против да се други став чл. 5 овог 
закона брнше. 

Претседник: Има ли IKO још да примети? (Нема). Пошто je чла« 
Владе усвојио предлог друга Царевића, стављам на гласање чл. 5 без 
става 2), j ep je он повуче«. Прима ли се члам 5 само са првим ставом? 
(Прима). Коистатујем да je члан 5 примљен. Молим секретара да про- 
чита чл. 6. 

Секретар   (ч и т a): 

Члан 6 
Адмииистративне послове Суда социјалиог осигурања врши адми- 

нистративно особље Окружног оуда лод надзором претседника Суда 
социјалног ооигуран.а. 

Судови соиијалног осигурања имају своје посебие деловодне про- 
токоле, регистре и лечате. 

Претседник: Прима ли се чл. 6? (Прима се). Молим да се про- 
чита чл. 7. 

Секретар   (ч и т a): 

III Врховни суд социјалног осигурања 

Члан 7 
Врховпи суд соцнјалног ооигурања решава o споровима из соци- 

јалног ocnryipaiba (чл. 2) иоводом жалби странака, као и поводам «ад- 
зорних жалби Јавног тужиоиа федералник јединииа односно аутонопше 
покрајине Војводине против ираноснажних осуда и другнх одлука Суда 
социјдлног осигурап.а. Врховим суд социјалног ocHirypaiba може својом 
одлуком првОСТепену осуду одпосио одлуку потврдити, укинути или 
прси'пач1ити. 

Врховиом суду прииада право иадзора над радом овију судова 
социјалиог осигураи.а. 11алзор мад радом Врховног суда социјалног 
осигурања ирти п.сгов Ирстссчни«. 

Прстсодннк: Има Л1И ко камву иримсдбу? 

Милоиг Царсвнћ: При крају другог става овог члана CTOJM: „Иадзор 
"ад радом мрхошгог суда coiiiijajnror осигурап.а вриги и.егов Прстссдник". 
1>ол)е би бнло да врховип надзо]) припада Мипнстру социјалпе лолитике. 
Зато бих ja лрсдложио да сс ова последња речоиица брише. 

Министар социјалие политике др Антон Кржишник: Врковни суд 
СОЦвјалног скигурап.а јссте iieica npcia дстаипираиог одсл.е11.а Врховног 
сУДа. To се види марочито из чл. 8. 

Милот llapciuili: Оида грсба да астате општи шропис Закона o уре- 
ђеи.у ншродимх  судопа.  Мислим дв  апсолутио  није  згодно да остаие 
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пропис no коие падзор над радом врховног оуда соиијалног осигурања 
ирши његов претседиик. 

Др Хинко Кризман: Претседник има одређене функције, само прет- 
седничке и «ишта друго. Изнад Врховног суда нема надзора у томе 
сиислу. И ja сш мишљења да ову реченицу треба изоставити. 

Министар социјалне политике др Антон Кржишник: Прихватам пре- 
длог и предлаж&м да се усвоји члан 7 у редакцији iKojy су предложили 
другови Цареиић и др Кризман. 

Владимир Симић: Према томе чла« 7 остаје како je прочита« ивузее 
последње реченице у ставу другом, .која се брише. 

Претседник: Прима ли сс чл. 7 са овом измепом? (Прима се). 
Изволите чути члан 8. 

Секретар   (чита): 
Члан 8 

Надзорне жалбе Јавиог тужиоца Демократоке федерптивне Југо- 
славије 'против осуда и другкх одлука В.рховног суда соиијалног оси- 
гуран.а решава Врховни суд Демократоке федеративне Југославије на 
својој onuiToj седниии. 

Претседник: При.ма лн се чл. 8? (Прима). Прелазимо na чл. 9. 
Секретар   (чита): 

Чла.н 9 
Врховни суд социјалног осигурап.а састој« се из претседника « 

најмање пет судија. Спреченог претседника замсњује у љеговим ду- 
жностима судија кога за то одреди протседншк. Врховни суд социјалног 
осигуран.а има осим тога погре6н.и број секретара и погребпо ад*ги«и- 
стратовно особЛ)е. 

Број судија и секретара као и алмшнистратшмгог особл>а одређује 
Миннстар правосуђа Демократске федсраливне Југославије. 

Прстседник: Прима ли се члан 9? (Прима). Изволите чути члан 10. 

Сскретар   (ч и т a): 

Члап  10 

Прстссдннка н судије Врхопног суда соинјалног осигураи.а бирл 
Привремена пародна скупштшм на пет годнна. Ona их може и пре 
истека тога рока опозиати ако за то постоје замонски разлози. 

Изабрашо може бити спако лиие ^које има бирачко право, no кад 
избора треба водити рачупа o iioipefinoj пр.-мтој стручној сиреми кап- 
дндата. 

Секретаре и адамикистратиипо особл.е имсиујје Мшшста^р право- 
суђа Де.мокрагске федерагивпс Југославије. Секретари морају имаш 
свршени правии факултет. 
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Претседник: Има ли примедаба?  (Нема). Прима ли се овако реди- 
гован чла« 10? (Прима). Онда. моокемо даље. 

Секретар   (чита): 

Чла« 11 

Врховни .суд социјалног осигурања суди у већу од претседмика, 
односно његовог заменика и двојице судија. 

Правилник o унутрашњем пскловању Врховног суда социјалног 
ооигуран.а прописује Претседаик уз одобрење Министра правосуђа Де- 
мократске федеративне Југославије. 

Претседник: Прима ли се члан 11 законоког пројекта? (Пршма). 
Молим секретара да чита даље. 

Секретар   (ч и т a): 

IV Трошкови поступка 

Члан 12 

Троижове судоког постушка судова соиијалног осигурања сноси 
сносилац социјалиог осигурања изузев у случају aiKo Суд нађе да су 
трошкови настали обеоним посгупком тужиоиа. 

Трошкови настали суделоваљем вештака позватих на ша.рочити зах- 
тев тужиоца као и правозастугтничке трошкове тужиоиа оноон увек 
страика која je у слору подлегла. 

Трошкове настале суделоваи.ем вештака позватих na нарочити зах- 
т&в носиоца соиијалног осигураља као и тропжове који настану из 
3acTynaiba носиоца социјалног осигурања оносн увек оносилаи соии- 
Јалног 'Ооигуран,а. 

Савко Дуканац: Ирсдлажем да се у другом стапу речи „која je у 
с,пору подлегла", замене речима „која je опор изгубила", jeip je то 
много и бол.е м лепше. 

Претседник: Прима ли се предлог г. Дукаица? (Прима). Овде треба 
чспрашкт м словну грешку, јер ice «е 'Каже „онооилаи" већ ,,но- 
СИлац", Алн то nehiCMo упосиги. Ирелазимо на чл. 13 лошто других при- 
медаба нема. 

Секретар   (ч и т a): 

V Прслазиа и занрпта наређења 

Ослобоксње од такса 

Члан 13 
До лреузимам.а  пензотског фоида ipajuimKa  држаппих  саобраћајпмх 

У^тацова (чл. 117 Праиилчика o радшишима државпих саобраћајних уста- 
H0|na од 24 јупа 1939 год.) ло Средиит.см заводу за соинјално осигу- 

88 /.nk. odbori 1945 god. 593 



рање peiuaiuahe no тужбама из чл.  149 става 3 поменутог Правилника 
Врховни суд социјалног осигурања. 

Претседник: Има ли дримедаба? 
Милош Царевић: У поднаслову иапод „V Прелазна и завршна ,на- 

ређења" предложен je још један лоднаслов „Ослобођење 'Од так,са". 
Мени се чини да je ово сувишно и непотребно ma предлажем да се 
изостави. 

Министар социјалне политике др Антон Кржишник: Примам. 
Претседник: Прима ли се чла« 13 са изменом коју je ггредложио 

друг Царевић, a коју je лрихватио и члан Владе. (При.ма се). Објављујем 
да je чла« 13 прихваћен, али без наслова. Прелазимо na члан 14. 

Секретар   (чита): 
Члан 14 

У федералним једмницама, у којима још нису основате филијале 
Земаљског завода sa социјалиго ооигурањс, образоваће се Суд соци- 
јалног осигураи.а у седишту Земаљоког завода са надлежношћу за цело 
подручје Земаљског завода. 

Претседник: Прима лн се члан 14? (Прима). Идемо даље. 
Секретар   (чита): 

Члан 15 
Овлашћује се Мишистар иравосуђа Домсжратскс федеративпе Југо- 

славије, да у опоразуму са Минпстром социјалие пшжтикс Дсмократске 
федераривне Југославије уредбом проиише лрописс o поступку лред 
судовима социјалног oowry(paiba као и да даје потребиа упутства у »ези 
са спровофе/љвм овога Закоиа. 

Претседник: Пошто видим да нико нема шта да примети стављам 
на гласање члан 15. Прима ли се? (Прима). 

Министар социјалне политикс др Антои Кржишник: Имам амакдман 
за нов члап који би требало умегпути иаме1;у 15 и 16 члапа аамонског 
предлога, a који треба да гласи   (чита): 

„Сви подиссци код судова социјалиог осигурања ослобођени су од 
такса". 

Ha raj начин иопупиКемо јсдну лразпину у закону, што je било 
иеопходпо. Идући члатоин добили би редни број sa једаи више. 

Претседиик: Предлог друга минмпра постајс уствари члаи 16, a до- 
садашњн чла« 16 постаје 17, од 17 постаје члаи \Н. Прима ли се noiui 
члан 16 no амапдмашу Мишистра соиијалие политике. (Прима). Оида 
можемо ripclui na идуНи члап. Молил! друга секретара да прочита до- 
садапш.и члан 16 одпосно пови чл. 17. 

Секретар   (ч и т a): 
Члаи 17 

Судови no овом Закому имају се образовати иајдал.е у року од 
30 дана no љсгоиом ступаи.у na снагу. 
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Претседник: Прима ли се овај члан. (Прима). Молим да се лрочита 
идући члан  18. 

Секретар   (чита): 

,  Члан 18 
Овај Закон ступа иа онагу кад се објаои у „Службеном листу Де- 

мократске федеративпе Југославије". Тим даиом престају важити сви 
правни лрописи који су у протиБности са одредбаш овог закош. 

Претседник: По досадашњој пракои увек се као посљедњи члан у 
сваком закону ставља одредба која говори o објављиван.у преко „Слу- 
жбеиог листа Д'1'Ј" и o ступан,у закона иа онагу. Зато 'предлажем да 
ирва реченица досадашњег члана 17, који je после усвајања амандма«а 
постао члан 18, a иоја гласи: „Овај закон ступа ла сиагу кад се објави 
у „Службеном листу Демократоке федеративне Југослаиије" постаие шови 
члан 19. Према томе, последња речешша досадашњег члана 17 који 
je no новој 'нумерацији постао чла« 18, a која je гласила: „Тим даиом 
престају важиги сви правни прописи који су у противности са одред- 
бама овог закоиа" измени и престилизује у члан  18 који 6и гласио: 

Чла« 18 
Даном  објаве овог Закона  престају  иажити  сви правни  прописи 

који су у 'противпости са одредбама овог Закоиа. 
Прима ли се овај предлог? (Прима). Објавл.ујом да je чла« 18 

примљеи у овој последњој редакаији и да je тиме претрес у поједино- 
стима завртеи. Молнм сскретара да изврши прозтжу. 

Секретар врти  прозшжу. 

(После прознвке) 

Претседник: Објавл.ујем да су за прсдлог закоиа гласали сви при- 
сутни члаиови Законодавиог одбора. Према томе, Предлог закона o уре- 
|)ењу судова социјалног осигурап.а једиогласно je усвојен и биће до- 
стављен Претседништву Привремене пародпс окупштине na рсишвање и 
објављивање. Тнме je дпемпн ред данашње седнице нсирпсп. 

Upe лего што закл.учим ссдиицу сматрам за потрсбио да упозпам 
члапове олбора да hc Закоподавпн одбор као стални одбор Народпс 
скупштине остаги и даље , тј. м после распуппап.а Ирииремеие народне 
окупштине у својим функцијама, Према томе, идућа седтша биће за- 
казала писменнм путем. 

(Седиица je закл.учена у 18 часова). 
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BILTEN 
FINANSISKOG  ODBORA 

PRIVREMENE   NARODNE   SKUPŠTINE   DF. 

(10 avgusta — 25 oktobra 1945) 





1 SEDNICA 
(10 avgusta 1945) 

Početak u 9,20 časova. 

Pretsedavali Dušan Ivović i Branko Zlatarić. 
Prisutni: Života Dcrmanović, Acim Grulović, Vojin Bajov'ć, 

'ng P'ranjo Gazi, ing Janko Bjelica, Ilija Filaković, StrahM Bajovski1, 
Ivan Ncmec, Dobrivojo Radosavljcvic, M'hajilo Grbić, dr Aleš Bebler, 
Josip Jeras, Stojadin Soldatović, Miladin Urošević, Kiro G'ligorov, 
Mato Rusković, Vladimir Tucović. 

Dušan Ivović: Kao najstariji član Finansisko? odbora otvaram ovu 
prvu sednicu sazvanu u cilju konst'tnisanja. Ako drugih predloga nema 
dozvolite mi da predložim pretsedništvo našeg Odbora. (Glasovi: 
Da čujemo). 

Za pretsednika predlažem druga Branka Zlatarića, narodnog po- 
slanika, a za zamenika pretsednika dr Aleša Beblera, narodnog posla- 
nika. 

Za sekretara Odbora predlažem druga Kiru Gligorova, narodnog 
poslanika, a za zamenika druga Dobrivoja Radosavljevića, narodnog 
poslanika. 

Prima li se moj predlog? (Prima). Ima li ko protiv:   (Nema). 
Molim pretsednika Finansiskog odbora druga Zlatarića da pretse- 

dava dalje ovoj sednici. 
Prctscdnik Branko Zlatarić. U imo novoizabranog pretsjedništva 

zalivaljujem se na povjerenju. 
Po^to Odbor nije još primio od Pretsjedništva zakonske prijedloge 

za rad, saopćavam da će sjednica biti zakazana pismenim putem čim 
budemo dobili materijal koji će naš Odbor razmatrati. 

(Sedn'ca je zaključena u 9,45 časova). 
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2 СЕДНИЦА 
(23 августа 1945) 

Почетак у 10 часова. 
Претседавао Претседник Финансиоког одбора Прнвремене народне 

скупштине ДФЈ Бранко Златарић. 
Присутни: Добршшје Радосављевић, Војин Бајовић, Живота Ђер- 

мановић, Миладин Урошевић, Мато Русковић, Јосип Јерас, Имро Фпла- 
ковић, Станко LLlKaipe, Мартин Сучић, Knipo Глигоров, Страхил Бајов- 
ски, Душан Ивсжић, Михајло Грбић, Владимир Туцовнћ, Аћим Груло- 
внћ, Јанко Бјелица, Стојадин СолдатовиН; 

Секретар Приврем^не народне скупштине Миле Перуничић; 
Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић, помоћник Министра 

финаисија ДФЈ. 
Претседник: Отварам другу сједнииу Фииансиског одбора Привре- 

мене народне скупштине Демократске фсдеративне Југославије са сли- 
једећим днсвиим редом: 

1) претрес Приједлога закона o таксама, 
2) лретрес Приједлога Закона o раслолагаЈћу држатиим прихо- 

дима, и 
3) претрсс Приједлога закона o регулирању платног промета са 

инозсмством (Довизни заком). 
Предлажем да измијспимо дпсвин ред утолико mro бисмо npcrpec 

Ириједлога закона o таксама одложили за шредиу сједпииу да бисмо 
могли набавитн један стари закон o таксама ради ycnopel)HBaii>a. Према 
томе, ако се onaj приједлог усиоји, ми бисмо прешли одмах na претрсс 
Приједлога закона o раополагаи.у државним приходнма, a затим na iipe- 
трес Приједлога закопа o ^егулотраи.у платаог промета са иитоземством. 
(Прима се). Има ли mi   n роти в ?   (Нсма). 

Онда прелазимо na измијењепп дпстни ред, на лретрсс Приједлога 
накона o раслолагању државпим ириходима. 

Изволите прво саслушати текст законског пријсдлога. 
Молим друга вописничара Глигорова да изноли прочитати текст 

заксжжог лриједлога. 
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Записничар Киро Глигоров   (чита): 

П P Е Д Л O  Г 
ЗАКОНА O РАСПОЛАГАЊУ ДРЖАВНИМ ПРИХОДИМА 

Члан 1 
Свн приходи од јавних дажбина, државних шредузећа и имања су 

државни. 
Члан 2 

1) Народни одбори непосредно располажу одобреним месним поре- 
зима. Месни порез шрипада народном одбору на чијој територији no- 
рески обвезник има свој домицил. 

2) Народни одбори поједииих градова могу изузетно наплаћивати 
и градску трошарину, чијим приходима они непосредно располажу. Који 
he градови моћи уводити трошарину одредиће земаљска љлада у сагла- 
сности са савезним Министром финансија. 

Члан 3 
Земље   нешосредно   расшолажу  ириходима  од  непосредних  пореза 

као и једоим делои чтрихода од пореза на промет и тамса »аллаћених 
на њиховој територији који ћ« се сваке године процентуално одређи- 
вати буџетом. 

Члан 4 

Приходима од свих осталих дажбина раополаже надлежни савезни 
орган. 

Члан 5 

Приходима од држа1>них предузећа и имаља непосредно раополажу 
оне државне организационе јединиие под чијом се управом оне налазе. 

Члан 6 

Раслолатање приходима no овом Закону може се вршити само у 
границама одобреног буџета односне оргаиизационе јединице. 

Члаи 7 
Овај Закои ступа na снагу 1 јануара 1946 године. 
Прстседник: И.ма ријич шжјерепик Владе ДФЈ друг др Обрен Благо- 

jeuitli, iioMolmuK Миншстра фиилшсија. 
Поверсннк Владе ДФЈ др Обрсн Благојевић: Закон o расшолагаи.у 

Пржавним ириходнма има за циљ да постави основне принци-пе y4euiha 
У држанним лриходима од стра«« савеза, фсдералпих једииниа, тј. по- 
јединих наших земаља и народних одбора. 

1 lomio j'u Дсмокраатска федератавиа Југослаиија засиована na на- 
Челу фсдораиије иоо једне од осиовпих текопипа Иародпоослободи- 
лачкс борбе, iiaiue фсдералнс једипице и народни одбори имају изве- 
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ону финансиску самосталност. Ta финансиска самосталност није и неће 
бити декларативиа, формална, већ стварна. A та финансиска самостал- 
ност огледа се и огледаће се у томе што he се земљама препуетити уби- 
paite и слободно располагање приходима од непосредних пореза, a на- 
родним одборима убирање и располагање мјесним :11рирезима. Овакав 
систем имаће врло повољне лосљедице и на дух и ;на иницијативу зе- 
маља за побољшање својих финансиских шрилика, "пошто ће се оне на- 
вићи на то да CBOJ финансиски лоложај траже и 'налазе у максималном 
убирању оних прихода који су им дати на располагање. Законом je 
установљен извјестан 'KOPCKTUB у случају да шриходи земаља од непо- 
средних пореза нису довољни за покрнћс њихових потреба. Taj корек- 
тив je изражен у проценту учешћа у једном дијелу прихода од порсза 
na шромет м од тамса. Висина учешћа прсдвидјеће се буџепч}м. Тиме je 
дата истовремено могућност за евидентирање земаљоких расхода и да- 
вања дотација, тј. одређиван.е висине учешћа појединих земаља у јед- 
ном дијелу лрихода од лореза на лромет и од татеа. To лрактично 
зпачи да се располага11.е убрашш лриходима може вршити само у грапи- 
цама лредложеног буџета. Ако би наступио случај да убрали лриходи 
премашују расходе одобрене буџетом, то би лмало за лосљедицу не 
само ускраћивање дотације него и предају вишкова савезу да би се они 
улотријебилн за задовољење савезних лотреба и потреба земаља еко- 
номоки слабије развијсних. Ha тај начин he се омогућити услостав- 
Л)ање лринлила равномјерно лодјеле државних лрихода са сталном 
тежњом да економски слабијим земл>ама пружи што више оредстава, 
како би one могле остоарити поставл.ене задатхе у обиови и уолште 
свом економском јачању. 

Претседник: Жели ли ко још да говори начелно? (He јавља се 
мико). 

Претрек: у начелу je завршен и прелазимо ла претрес у поједино- 
стима. 

Читаћу члан no члан. Молим друга залиспнчара да прочита члан 1 
по предлогу Министра фииапсија. 

Записничар Киро Глнгоров чнта иаслов и члан 1. 

Претседник: Има ,ли лрнмедаба na иаслов и члал 1? (Нема). Члан 
1 са насловом je примл.ен. Прелазимо на члан 2. 

Записничар чига члан 2 no лредлогу Мимистра фииапсија. 
Повсреннк Владе ДФЈ др Обреи Благојсиић: Предлажем да се у 

ставу 1) послиј!" ријечи „раслолаже" уметлу сл>сдеНе ријечи „од надлс- 
Ивних oprana државпе власти". Ову долуну лредлажем због тога да би 
се спријечило да иародпи одборп ne би самп лрописивали и паллаћп- 
валн извјсспе даппје. Због тога хоћшо да их мсжемо на то да мјеспе 
порезе и њихове видове и висину мјесни одборп могу наплаћивати тск 
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кад буду одобрени од надлежних власги, тј. од министарства финансија, 
било земаљоког, било савезног. 

Ha крају бих исто тако предложио да се дода нава реченица која 
гласи: „За лица настањена у иностранству мјесна пореза приоада оном 
народном одбору на чијој се територији налази претежан дио нуихове 
имовине". У ставу 2) овог члана предложио бих да се прва реченица 
брише, a да се TujecTo ње стави овако: „Приходима од градоке троша- 
рине раополажу они градсЈКи народни одбори који их убирају". Мислим 
да за ову шмјену у члану 2 није попребно ■никакво објашњење. (Прима 
се). 

Претседник: Прелазимо na члап 3. 
Записничар чита члан 3 no предлогу Министра финансија. 
Живота Ђермановић: Предлажем да сс и у почетку овог члана 

стави реч „Савезне". (Прима се). >• 

Претседник: Houno смо примили члан 3 са овом допуном, прела- 
вимо na члап 4. 

Записничар чита члан 4 no предлогу Мипнстра финансија. 

Инж. Фрањо Гажи: Овдје «а крају стоји „надлежни са1везни органи". 
Ja мислим да ће то бити непотпуно, a и неправилно због тага што ми 
имамо претставничке органе власти и да државним шриходима, уствари, 
трсба да раополаже претставничко тијело државне власти, a не управни 
органи. Истина, Народпа скупштипа може1 то своје шраво шренијети на 
'извјесне oprane управе, na примјер ma Мипистарство финансија, али 
ондје у закону мора бпти назначепо да приходима раополажу „падле- 
жпе савезпе власти". 

Претседник: To je сасвим свеједно, али ако друг Гажи ипсистира 
може се и лрихиатнтп. 

Повсреник  Владе  ДФЈ   др   Обрен   Благојевић:  Ja  ■оклим   да  то 
усттари milina ne мпјеп.а н да je то само формалпо nnTaibe. 

Имро ФмШОВИћ: Ja МНСЛИМ да треба прихиатити пријСПЛОГ друга 
Гажија. 

Претседник: 11|тма лн се onaj 'прнједлог? (Притиа). Члап 4 je 
"римљеп са измјепом коју je предложио ипг Фрањо Гажи. 

Прелазимо na члап 5. 

Записничар чита члан 5 no предлогу Мппистра фипапсија. 

Ипж. Фрањо Гажи: И овдје предлажем да се послије ■ријечи 
иЛржавпс оргаппзације једппииа" убапе рнјечп „држаипе власти". 
(Ијжма се). 

Прстседник: Ирелазимо на члап G. 

Записннчар чита члап 6 mo прсдлогу Mnniicipa фипапсија. 
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Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Предлажем да се овај 
члан престилизује и да се каже „у границама онако одобреног буџета 
у који улазе ти приходи" умјесто текста који je прочитан. 

Претседник: Прима ли се овај приједлог?  (При.ма) 
Прелазиоио на члан 7. 

Записничар чита члан 7 no предлогу Министра финансија. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Ступање на снагу 
овог закона одређено je за 1 јануар 1946 кад шочиње нова буџетока 
година. 

Претседник: Овим смо завршилн претрес Приједлога закона н у 
појединостима. 

Питам прима ли се Приједлог закона o раополагању државним при- 
ходнма и у цјелини? (Прима се). Објављујем да je законски приједлог 
једногласно примљен. 4 

За извјестиоца лредлажем друга Мнладина УрошеииНа. (Прима се). 
Прелази.мо на другу точку дневног реда, на шретрес Приједлога 

закона o регулирању платног промета са иноземством (Девизни закон). 
Пошто je закон са образложењем отштамшн и раздијељен на- 

родним посланицима, предлажем да се текст не чита. (Прима се). Молим 
друга повјеренкка Владе, ако жели, да да објашњење. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Пошто je уз предлог 
закона, који сте доб'Или, отштамтшо и образложење Ммнистра фииан- 
сија друга Сретена Жујовића, ja hy би™ врло кратак. 

Желим поново да подвучем да je овај закон оквирпи и да he се 
материја девизне контроле детаљно регулисати правилником који ће 
се донијети на основу предложеиог закона. Према томе, закон расправља 
само ону материју која се тиче ллатног лромета са ииостранством и 
one радње које су од значаја за међународпу вриједпосг namer динара. 

Овај нам je закон потребап да бисмо упијели ред у наше валутне 
односе са иностранством. 

Молим да се закон прими како ra je предложио Мииистар финансија. 
Претссдник: Жели ли ко да гоиори? (He јавља се нико). Прима 

ли се? (Прима). Прнјсдлог девизног закона je усиојеп у пачелу једно- 
гласно. 

Прслазимо na прстрес у појсдипостима. Молнм друга записничара 
Глигорова да чита члаи no чла«. 

Записничар чипа наслов и члаи 1. 
(Финансиоки одбор усвојио je, једногласно и без измеш, иаслов 

и члан 1, 2 и 3 камо их je прсдложио Министар фииаисија.) 
Прстседник: Прелазимо na члап 4. 
Запнсничар чита члан 4 no предлогу Мппистра фипапсија. 
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Живота Ђермановић: Предлажем да се уместо „правоваљано" 
стави „правоснажно". (Прима се). 

Претседник: Прелазимо на члан 5. 

Записничар чита члан 5 no предлогу Министра финансија. 
(За овим je Финаириоки одбор, једногласно ћ без измена, усвојио 

од члана 5 до за^ључно чла^а 8 Предлога девизног saiKona.) 
Претседник: Прелазимо на члан 9. 

Записничар чита члан 9 no предлогу Министра финанснја. 
Добривоје Радосављевић: Предлажем да се уместо „привредном 

капацитету" каже „'привредним могућностима", j ep то боље овоме 
одговара. (Прима се). 

Живота Ђермановић: У складу са нашом новом правном термино- 
логијом, молим да се уместо „федералне јединице" каже „савезних зе- 
маља". (Прима се). 

Претседник: Прелазимо на члан 10. 

Записничар чита члан 10 no предлогу Миннстра финансија. 

Претседник: Има ли примедаба?   (Нема).  Прима ли се?   (Прима). 
Прелазимо na члан 11. 

Запксничар чита члан 11 no предлогу Мипистра фииапсија. 
Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Предлажем да се у 

последљем реду овог члана изоставе двије ријечи „стварне" и „при- 
стојбе" јер су оне пепотребне. (Прима се). 

Претседник: Прелазимо на члан 12. 

Записничар чита члан 12 no предлогу Миннсгра финансија. 
(За овим je Фииансиски одбор, једногласно и без измена, примио 

и остале чланове од члана 12 до закључио члана 23 Предлога закона 
0 ретулисаку ллатног .промета к;а инастраистиом (Деиизни закон.) 

Прстседннк: ПЈкччазимо na члан 24. 
Записничар чита члап 24 no предлогу Мнпистра фпиаисија. 

Војин Бајовић: У првом реду стоји „ноичапе казне изрече" a треба 
Да стоји „изречене". (Тако je!) 

Михајло Грбић! Код мепс се то ниди. To зпачи да he то бити грешка 
"Ри ппамшап.у. 

Претседник: Добро, и код мепе то пије јасно, али мислим да та 
"Римједба ne треба да улази у извјештај. 

Прслааимо na члап 25. 
Записнпчар чита члан 25 no предлогу Мипистра  фппапсија. 
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Претседник: Има ли примједаба? (Нетма). Изволнте чути посљедњи 
члан 26. 

Записничар чита члан 26 no лредлогу Министра финансија. 
Претседник: Има ли примједаба? (Нема). 
Овим смо уовојили и у појединостима Закон o регулирању платног 

промета са иноземством (Девизни закон). Прима ли се приједлог у 
цјелини? (Прима). 

Остало нам je да изаберемо још извјестжша. 
Владимир Туцовић: Предлажем за извесгиоиа друга Златарића. 

(Прима се). 
Претседник1: Заисључујем сједницу, a нову заказујем за 24 август 

у 8,30 часова са дневним .редом: претрес Приједлога закона o тамсама. 
(Седница je закључена у 12,45 часова). 

606 



3 SEDNICA 
(24 i 25 avgusta 1945) 

Početak u 9 časova. 

Pretsedavao Pretsednik Finansiskog odbora Privremene narodne 
skupštine DFJ Branko Zlatarić. 

Prisutni: Dobrivoje Radosavljevic, Vojin Bajović, Života Derma- 
nović, Stojadin Soldalović, Miladin UroJev'ć, Mato Rusković, Ivan 
Nemcc, Josip' Jeras, Imro Filaković, Martin Sučić, K'ro Gligorov, 
Strahil Bajovski, Dušan Ivović, Mihajlo Grbić, Vladimir Tucović; 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Biagojević, pomoćnik Ministra 
fmansija DFJ. 

Pr|etsednik: Otvaram treću sjednicu Finansiskog odbora Privre- 
mene narodne skupštme sa slijedećim dnevnim redom: 

pretres Prijedloga zakona o taksama. 
Prije prelaza na dnevni red izvolite saslušati zapisnik prošle 

sjednice. 

Zapisničar Kiro Gligorov čita zapisnik sednice od 23 avgusta. 
Pretsednik: Ima li primjedaba na pročitani zapisnik? (Nema). Za- 

pisnik je ovjeren. 
Prelazimo na pretres Prijedloga zakona o taksama. 
Pošto je zakonski prijedlog umnožen i razdijeljen, prediažem da 

se tekst projekta ne čita. (Prima se). (Videti »Zakonodavni rad Pretsed- 
ništva AVNOJ-a i Privremene narodne skupštine« str. 879—893, iz- 
danje Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, 1951 g.). 

Molim povjerenika Vlado dr Obrena Blagojcvića da da obrazlo- 
ženje zakonskog prijedloga. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Biagojević: (Čita obrazloženje Mini- 
stra finansija FNRJ upućeno Privremenoj narodnoj skupštini. — Videti 
»Zakonodavni rad Pretsedništva AVNOJ-a i Pretsedništva Privremene 
narodne skupštino«, str. 893—895, izdanje Prezidijuma Narodne skup- 
štine FNRJ, 1951 g.) 
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Ovom obrazloženju resornog ministra ja nemam šta da dodam, 
osim da zamolim Finansiski odbor da izvoli prihvatiti ovaj zakonski 
predlog onako kako je predložen. 

Pretsednik: Otvaram diskusiju u načelu. 
(U načelnoj diskusiji učestvovali su Dobrivoje Radosavljević, Kiro 

Gligorov, Mihajilo Grbić, Života Đermanović i1 Miladin Urošević, ali 
govori nisu sačuvani.) 

Pretsednik: Pošto je prijedlog zakona u načelu primljen jednogla- 
sno, prelazimo na pretres u pojedinostima. 

Citat ćemo član po član. Molim zapisničara druga Gligorova da 
čita naslov i član 1. 

Zapisničar čita naslov i član 1. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno ii 'bez izmena, prihvatio 

član 1 i 2 Predloga zakona o taksama tx> predlogu Ministra Tnansija 
DFJ). 

Pretsednik: Prelazimo na član 3. 
Zapisničar čita član 3 po predlogu Ministra finansija DFJ. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažem da se u 

članu 3, stav 2), poslije riječi »viJe« umetne triječ »srodnih«, tako da 
glasi: „više sroclnih osobina". To je potrebno radi veće jasnoće. 

Pretsednik: Prima li se? (Prima). Prelazimo na č'.an 4. 
Zapisničar čita član 4 po predlogu Murstra finansija DFJ. 
Pretsednik: Ima li primjedaba? (Nema). Prima lise? (Prima). 
Prelazimo na član 5. 
Zapisničar čita član 5 po predlogu Ministra finansija DFJ. 
(U diskusiji o ovom članu učestvovah su D. Radosavljević, I. Fi- 

laković, D. Ivović, dr O. Blagojević, M. Grbić, 2. Đermanović, ali go- 
vori nisu sačuvani.) 

Pretsednik: Pošto je redakcija člana 5 rezervisana za iduću sed- 
nicu, prelazimo na član 6. Molim zapisničara da pročita član 6. 

Zapisničar čita član 6 p<> prodlogu Ministra finansija DFJ. 
Života Đermanović: Ja primam ovaj član, ali molim da se u njemu 

izvrše dve izmene, da se izbriše reč „državnih", a da se posle reči „slu- 
žbenika" stavi „i radnika u državnoj službi". Ovu izmenu predlažem 
zbog toga što je tekst sačinjen tako da se ipo njemu samo oslobađaju 
plaćanja taksa shižbenicr, a ne i radnici, što je u osnovi nepravilno. 
(Tako je). 

Kiro Gligorov: Predlažem da se u stavu 5 umesto „naplaćenih" 
kaže „plaćeniih" jer se upravo o tome rad:. 

Pretsednik: Prelazimo na član 7. 
Zapisničar čUa član 7 po predlogu Ministra finansija DFJ. 
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(Za ovim je Finans'skii odbor, jednoglasno i bez izmena, primio 
od člana 7 do zaključno člana 20 Predloga zakona o taksama po pre- 
dlogu Ministra finansija DFJ). 

Pretsednik: Prelazimo na član 21. 

Zapisničar čUa član 21 po predlogu Ministra finansija DFJ. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojevic: Predlažem da se ovom 
članu dodia nov stav 2) koji treba da glasi (č i t a): 

2) Kazne po krivicama h članova 14 do 21 ovog Zakona ne isklju- 
čuju pnmenu drugih kaznenih prop'sa. 

Ja mislim da ovom amandmanu ne treba komentara, jer je jasno 
da se uz ove kriv'ce mogu primeniti, ako su u pitanju zloupotrebe, 
drugi kazneni propisi. Prema tome, član 21 zakonskog predloga postaje 
stav 1) a predloženi amandman stav 2) člana 21, jer ovaj član sada 
Ima dva stava. 

Pretsednlik: Ima l' primjedaba? (Nema). Prima 11 se član 21 sa 
amandmanom kojr je predložio drug Blagojević? (Prima). 

Predlažem da se ova sjednica prekine, s tim da se nastavi sutra u 
8,30 časova sa istim dnevnim redom: pretres Prijedloga zakona o tak- 
sama u pojedinostima, da bi za to vrijeme nži odbor mogao da ra- 
zmotri pitanje nove redaikcije člana 5. (Prima se). 

(Sednica je prekinuta u 11 časova). 

(Nastavak sednice 25 avgusta u 8,30 časova) 
Pretsedavao Kiro Gligorov. 
Prets(edavajući: Pošto ni pretsedmk ni potpretsednik odbora nisu 

prisutni, molim da se odredi pretsedavajud današnje sednice. 

Života Dermanovič: Predlažem da sednicr prclsedava drug Kiro 
Gligorov. (Prima se). 

Pretscdavajući: Otvaram današnju sednicu. Pošto sedidci ne pri- 
sustvuje zamenik zapisničara drug Dobrivoje Radosavljević predlažem 
^a zapisnik današnje sednice vodi drug Miladin Urošević. (Pnma se). 

Izvolite čuti zapisnik jučerašnje sednice. 

Zapisničar Miladin Urošević čita zapisnik sednice od 24 avgusta. 

Pretscdavajući: Ima U primedaba na pročitani zapisnik? (Nema), 
zapisnik so overava. 

Prelazimo na dnevni red. Molim jednog od članova užeg odbora 
Za proučavanje člana 5 Predloga zakona o taksama da 'zvoli podneti 
izveštaj. 

Života Dermanovič: Uži odbor je raspravljao o pitanjima koja su 
^u na jučerašnjoj sodnici stavljena u zadatak i predlaže da se u stavu 
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3) б1апа 5 poreski cenzus poveća od 60 na 100 dinara. Sa ovim predlo- 
gom saglasio se i Ministar finansija DFJ. 

Uži odbor je isto tako raspravljao i pitanje poreskog cenzusa zbog 
oslobođenja od taksa porodičnih zadruga. Posle svestrane diskusije i 
konsuitovanja, predlažemo da se novi stav koji tu se odnos'o na poro- 
dične zadruge ne unosi u zakon, jer smatramo da nema opravdanih 
razloga da se porodične zadruge izdvajaju od ostalih zemljoradničkih 
porodica većom poreskom stopom za oslobođenje od taksa. Napomi- 
njem da su odluke u užem odboru donesene jednoglasno 1 da se sa 
njima saglasio i poverenik Vlade DFJ. 

Pretsedavajući: Čuli ste izveštaj druga Đermanovića. Želi li ko da 
govori? (Ne javlja se mko). Prima li se nova redakcija člana 5? 
(Prima). Prema tome član 5 je usvojen prema predlogu užeg odbora. 

Prelazimo na član 22 gde smo juče stali. 
Molim zapisničara da izvoli pročitati član 22. 

Zapisriičar čita čl.an 22 po predlogu Ministra finansija. 

Pretsedavajući: Želi Ц. ko da govori? (Ne javlja se niko). Ima li 
primedaba? (Nema). Član 22 je usvojen. 

Prelazimo na član 23. 

Zapisničar čita član 23 po predlogu Ministra finansija DFJ. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, primio 

od člana 23 do zaključno člana 29 Predloga zakona o taksama po pre- 
dlogu Ministra finansija DFJ.) 

Pretsedavajući: Prelazimo na pretres II dela zakonskog predloga, 
na Taksenu tarifu. Pretres će se vršiti po tarifnim brojevima. 

Molim zapisničara da izvoli pročitat" naslov i tar. br. 1. 

Zapisničar čita naslov i tar. br. 1 po predlogu Ministra finansija 
DFJ. 
_    (Za ovim je Finansiski odbor primio od tar. br. 1 do tar. br. 4 Tak- 
sene tarife po predlogu Ministra finansija DFJ.) 

Pretsedavajući: Prelazimo na tar. br. 5. 
Zapisničar čita tar. br. 5. 

Vojin Bajović: Predlažem da se taksa za ža'.be protiv rešenja dr- 
žavnih upravnih organa smanji, jer je, po mom mišljenju, predvidena 
isuviše velika taksa od 60 dinara. Moj je predlog da se to smanji 
upola, tj. na 30 dinara. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojcvić: Izjavlju/лп da ovaj 
predlog prihvatam. I mi smo u Ministarstvu finansija naknadno rešili 
da ovu stavku smanjimo. 
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Pretsedavajuci: Taksa po tar. br. 5 trebalo hl po predlogu druga 
Bajovića da se smanji na 30 dinara. Prima 11 se to? (Prima). 

Prelazimo na tar. 'br. 6. 
Zapisničar čita tar. br. 6. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, prihvatio 

od tar. br. 6 do zaključno tar. br. 12 Taksene tarife.) 
Pretsedfavajućl: Prelazimo na tar. br. 13. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Skrećem pažnju da se 

potkrala štamparska greška, jer je izostavljen tar. br. 13. Prema tome, 
tar. br. 14, kako stoji na umnoženom primjerku, jeste ustvari tar. br. 
13, tako da se svi tarifni brojevi od 14 naviše smanjuju za jedan. 

Pretsedavajući:  Molim  Odbor da ovu   napomenu  primi  znanju. 
Molim zapisničara da pročita .tar. br. 14 .koji postaje tar. br. 13. 

Zapisničar čita tar. br. 13. 
Vladimir Tucović: Ja na ovaj tarifnii stav imam jednu primedbu. 

U toku rata Iz raznih razloga, ali uglavnom u cilju skrivanja od nepri- 
jatelja i policije, izvesni ljudi morali su da promene svoje ime i pre- 
zime da bi: se tako što bolje prikrili. Tu se ne radi samo o imenima 
Megalaca nego i o imenima običnih građana koji su bih prisiiljeni da u 
zaštiti života i svoje imovine izbegnu iz svoga kraja i da promene irre 
i prezime. Nije pravo da ti ljudi sada kad menjaju isprave plaćaju 
takse.   (Glasovi:   Talko je!) 

Dušan Ivović: Takve ljude z-aista treba osloboditi plaćanja takse 
pošto oni moraju da se vrate na svoje pravo ime i prezime. 

Stnahil Bajovski: Ja mislim da je ovaj predlog pravilan i da b' uz 
ovaj tarifni stav trebalo dati jednu napomenu. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Ja u ime Vlade pii- 
mam ovaj predlog za oslohodeii'c od takse i predlažem da se uz tar. 
br. 13 stavi sljedeća napomena: 

„Taksu neće plaćati oni koji su ranije bili prisiljeni da promene 
s-voje ime i prezime". 

Pretsedavajući: Prima li se predlog druga Blagojevića? (Prima). 
Prolazmio na nov: tar. br. M koji je n razdeljenim pnmercima na- 

značen kao tar. br. 15. 
PloVerenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažem u ime Mir'- 

6tra finansija da se. ovaj tar. broj zameni i da u novoj redakciji glasi 
ovako (čita): 

Tar. br. 14. 
Na lovačko karte plaća se: 
a) ako se lovi bez psa ili sa jednim psom 30 dinara, 
b) ako se lovi sa više pasa 100 dinara. 
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Pretsedavajuci: Prima li s© ovako predloženi tar. br. 14? (Prima). 
Prelazimo na tar. br. 15. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, primio 

od tar. br. 15 do zaključno 18 Taksene tarife po predlogu Ministra fi- 
nansija DFJ.) 

Pretsedavajuci: Prelazimo na novi tar. br. 19 koji je u umnoženom 
predlogu naznačen kao 20. 

Zapisničar čita novi tar. br. 19 po predlogu Ministra finansija1 DFJ. 

Mihajlo Grbić: Predlažem da se taksa za agenturske i komisione 
radnje i trgovačka zastupništva kao i za trgovačke radnje poveća, jer 
je taksa od 1000 dinara isuviše mala. Ja predlažem da to bude naj- 
manje 2000 dinara, pa moždia i više. 

Mato Rusković: Ja &e slažem da bude 2000 dinara, ali nikako više. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Primam ovaj predlog. 

Pretsedavajuci: Ima li još kakvih primedaba? Prima li se tar. br. 
19 sa tom izmenom? (Prima se). 

Prelazimo na tar. br. 20 po novoj numeraciji. 

Zapisničar č'ta tar. br. 20. 
Života Dermanović: Ja mislim da u ovom stavu imamo prilično 

stvari da izmenimo, jer su ovde takse u srazmeri sa ostalim taksama 
iz ovog zakona relativno niske. Na prmer, taksa za odobrenje za otva- 
ranje kafana, bifea itd. predvidena je svega u iznosu od 3000 dinara. 
To je po mom shvatanju isuviše malo, jer jedan dobar bife zaradi tu 
taksu za ciglo jedan dan. 

Isto tako, mislim da jo vrlo niska taksa za dobijanje dozvoli? za 
otvaranje kladionica. Poznato je da kladionice, ovde su naznačene kao 
,,zavodi za opklade" ostvaruju vrlo velike profite, velike dob'ti i ргс- 
<i-ažem da se i to poveća. Između ostalog ovde je predvideno da se, na 
primer, za biroe za posredovanje za kupoprodaju nepokretnina plaća 
svega 3000 dinara, ili, na primer, za carnske posrednike 2000 dinara. 

Vojin Bajović: Ja mislim da ima dosta stvari u kojima drug Псг- 
manović ima pravo, koje su na svom mestu i mislim da ovaj predlog 
treba konkretizovati. 

Mihajlo Grbić: Ja bih sve ove, a možda i neke druge takse, udvo- 
stručio, a neke čak i višestruko povećao. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obrcn Blagojević: Ja u načelu pr'marn 
ovaj predlog, ali bih molio da se ovo, kao što je rekao drug predgo- 
vornik Bajović, konkretizuje. 

Života Dermanović: Dobro, onda ja predlažem da se taksa za do- 
bijanje dozvola za obavljanje restorana sa pićem, kafana i krčma po- 
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veća od 3000 na 5000 d'nara. (Prima se). Zatim da se taksa za barove 
poveća od 7000 na 20.000 dinara, a taksa za kladionice, tj. za zavode 
za opkladu od 5000 na 10.000 dinara, zatim da se taksa u tački 18 za 
biroe za posredovanje kupoprodaje nepokretnosti poveća od 3000 na 
5000 dinara, a taksa za carinske 'posrednike od' 2000 na 3000 dinara. 

Josip Jeras: Ja mislim da je ovaj predlog realan i da ga treba 
prihvatiti, osim možda takse za barove koju bi možda -trebalo još po- 
većati. Možda bi se moglo još povećati za biroe. (Gilasovi: Dosta 
je!) 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Ja primam predlog 
druga Đermanovića. 

Pretsedavajući: Ima li još kakvih primedaba? (Nema). 
Prelazimo na tar. br. 21 po novoj numeraciji. 
Zapisničar čita tar. br. 21. 

Pretsedavajući: Ima li primedaba? (Nema). 
Prelazimo na tar. br. 22 po novoj numeraciji. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Povlačim predlog za 

iar. br. 22 koji je u štampanom primerku označen kao tar. br. 23 paSto 
pravo istraživanja ruda pripada isključivo državi i zbog toga je ovaj 
tarifni broj nepotreban. • 

Pretsedavajući: Molim da so ova izjava primi znanju. 
Prema tome, brisan je tar. br. 22 po novoj numeraciji, a koji je 

u umnoženom predlogu b'o označen kao 23. Tar. br. 24 iz umnoženog 
primerka postaje tar. br. 22, tako da se svi naredni tarifni brojevi sma- 
njuju za dva po rednom broju, tako da će Taksena tarifa umesto 56 
tarifnih brojeva imati 54 broja. 

Prelazimo na tar. br. 22 po drugoj numeraciji, tj. na. raniji tar. 
br. 24. 

Zapisničar č'ta tar. br. 22. 
(Za ov'm je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, primio 

od lar. br. 22 do tar. br. 27 zaključno Taksene tarife po novoj numera- 
ciji.) 

Pretsedavajući: Prelazimo na navi 'tar. br. 28 koji je u umnože- 
iiiim primercima označen kao tar. br. 30. 

Stojadin Soldatović: Ja smatram da je ova taksa, za svedočanstvo 
visoka i predlažem da se ona menja na 20 dinara. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Primam. 

Pretsedavajući: Ima li još kakvih primedaba? (Nema). 
Prelazimo na tar. br. 29 po novoj numeraciji. 
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Zapisničar čita tar. br. 29. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, primio od 

tar. br. 29 do tar. br. 54 Taksene tarife Drugog dela Predloga zakona 
o taksama po predlogu Ministra finansija.) 

Pnetsedlavajuci: Ovim smo završili pretres Predloga zakona o 
taksama. 

Pitam prima li se zakon u celini? (Prima). Objavljujem da je Fi- 
nansiski odbor usvojio Predlog zakona o taksama sa izmenama i dopu- 
nama koje su unesene u zapisnik a koje će izvestilac podneti plenumu 
Privremene narodne skupštine u vidu izveštaja ovog Odbora. 

Potrebno je da izaberemo izvestioca. (Života Đermano- 
vić:  Predlažem za izvestioca druga Gligorova). (Prima se). 

Požto je ovim iscrpen dnevni red, zaključujem današnju sednicu 
в tim da se naredna zakaže pismenim putem. 

(Sednica je zaključena u 11 časova). 
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4 СЕДНИЦА 
(11 октобра 1945) 

Почета« у 17,15 часова. 
Претседавао Киро Глигоров. 
Присутни: Војин Бајовић, Живота Ђерманавић, Владимир Туцо- 

вић, Јосип Јерас, Мато Русковић, Михајло Грбић, Никола Ђоновић, Сто- 
јадин Солдатовић. 

Претседавајући: Пошто нису шрисутни ни претседни« Одбора друг 
Златарић ни потпретседннк друг др Беблер, траоким вашу саглаонскт 
да председавам и овој седници. (Прима ое). 

Пошто седниии не при<:уствује ни замекик записничара друг Ра- 
досављевић, предлажем да дужност записничара на овој седниии врши 
друг Михајло Грбић. (Прима ce). 

Прелазимо на дневни ред. 
Ова седнииа je сазвана са овим диевним редом: шретрес Предлога 

закона  o лоштанско-телеграфско-телефоноким таксама. 
Поред лредлога закона и образложока застугатка Министра лошта, 

телеграфа и телефона друга Тодора Вујасиновића добили смо следећи 
акт Претседништва Привремене иародне скупштине   (ч и т a): 

ПРИВРЕМЕНА   НАРОДНА   СКУПШТИНА 
ДЕМОКРАТСКЕ   ФЕДЕРАТИВНЕ   ЈУГОСЛАВИЈЕ 

I бр. 2593 
25 ссптембра  1945  год. . 

Београд 

ЗАКОНОДАБНОМ ОДБОРУ 
Б е o rpaд 

У ■сиислу   чл.  35 пословнкка   доставља сс Затсонодапном   одбору 
Предлог закона Министра пошта, телеграфа и телефона o поштанско- 
телеграфско-телсфоиским таксама заједно са образложенЈем. 

Како je за овај законоки предлог тражепа хитност, моли се Одбор 
Да ra IHTO лре проучи и шоднесе Претседништву Привремене народне 
СКупштине свој извештај. 

[^рекедншс 
IlpiiiipcMcmc шародие скучпитине 

др И. Рибар, с. р. 
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ПРИВРЕМЕНА   НАРОДНА   СКУПШТИНА 
ДЕМОКРАТСКЕ   ФЕДЕРАТИВНЕ   ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Бр. Ш 
25  септембра  1945  год. . 

Београд 

ФИНАНСИСКОМ ОДБОРУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ДФЈ 
Б е o г p a д 

Ha надлежност. 
A     ^^      мич Претседник 
o октоора iy4o год. Законодавног  одбора 

БеогРаД Моша Пијаде, с. р. 

Пошто je законски предлог са образложењем 'ресорног министра 
отштампан и благовремено раздељен свим народним послшншшма na и 
члановима Финансиског одбора, предлажем да текст и образложење 'не 
читаздо овде како бисмо добили у времелу. (Прима се). (Видети „Saieo- 
нодавни рад Претседништва АВНОЈ-а и Претседништва Привремене на- 
родие скупштине ДФЈ", стр. 995—999, издање Президијума Народие 
скупштине ФНРЈ,  1951 r.). 

Можемо одмах прећи на дискусију. Пошто je за законски ■предлог 
тражена хитност литам да ли се прихвата тражена хитност? (Прихвата). 
Констатујем да je прихваћена хитност за овај законски предлог и да 
ћемо његово разматрање извршити ло хитном, окраћеном поступку. 

Жели ли ко да говори? Има реч друг Михајло Грбић. 

Михајло Грбић: Другови и господо, ja сматрам да je овај закок 
потребан и да je заиста хитан, јер он треба да регулише мпога досада 
отворена niHTaiba нашег поштанско-телеграфско-телефонског саобра- 
haja и њесђвих прихода. Ако овим звкОНОМ будемо увели известан ред 
и ликвидирали ловластице — a ми то моратио учинити — које данас 
највећим делом неоправдано уживају поједине устаиове, na и поједиици^ 
онда ће он одговориги задатку који му je постављен. 

Уношењем реда и извесне неопходпе комерцијализације псшпанско- 
телеграфско-телефопоког саобраћаја мн ћемо регулисати пита11.е npa- 
вилног убирања поштаноких такса н омогућИ1и ипместииије у onoj 
веома важној грани саобраћаја која je TOKOM para тешко страдала. Зато 
изјављујем да hy гласати за onaj закон. 

Претседавајућн: Почт1>емо ta наслоиом и члаиом 1. Има ли канвих 
примедаба na иаслоп и члан 1? 

Живота Ђерманови!!: Прсдлажсм да се у члану 1 бришу рсчн „као 
и све ралње које су са тим услугама у пепосредпој вези" јер су су- 
виише. (Нрима се). 

Иикола TionoBiih: Ja, господо, мислим да je други став члана' 1 6c's 
снрхе a и без логичке везе са магеријом коју регулише овај зако^Јеј), 
3ak6ii o таксама je псшто саспим друго од onor закона. 

6/6 # 



Живота Ђермановић: Ja се слажем са овом примедбом. 

Војин Бајовић: Мени je уопште нејасно зашто je ова одредба уне- 
сена у законски шредлог. Мотив за ову одредбу ja сам тражио, али га 
у образложењу министра нисам нашао. Зато сам и ja сагласан да се 
ово изостави. 

Претседавајући: Прима ли се овај 'предлог? (Прима). Према томе, 
члан 1 са овим изменама je лримљен. 

Има ли примедаба на члан 2? (HeMai). 
Јосип Јерас: Имам ja предлог да се у ставу 2) страни термин 

^еививалента" замени са нашом речи „вредности". (Прима се). 
Претседавајући: И члан 2 je примљен. 
Има ли примедаба на чла« 3? 
Живота Ђермановић: Ma да мислим да je овај члан добро редиго- 

ван, ишак сматраи да у последњем ставу, тамо где се говори o егзеку- 
тивној натшати неподмирених такса, треба неизоставно додати „извр- 
шним органима народне власти". 

Претседавајући: Молим да се предлог конкретизује, јер мени није 
јасно где то треба ставити. 

Живота Ђермановић: У ставу 5) члана 3, у другом реду, иза речи 
„потреби" a после запете треба уметнути речи „извршнн". 

Претседавајлј-и: Добро. Прима ли се ово?  (Прима) зедаваик; 
1И IiI|«K Има ли тј^^аба на члан 4? (Нема). Прима ли се члан 4? (Прима). 

Претсед^.ајуНи: Прелазимо na члан 5. 
Михајло Грбић: У својсгву помоћника Мииистра пошта, телеграфа 

и телефона подносим амандман на члан 5 став 4). Молим да се усвоји 
тај амандман. У ставу 4) члана 5 треба брисати речи „обична писма и 
допнсиице" и уместо тога ставити „и све врсте поштаноких пашил.ака". 
Овим се проширују, као UITO видите, повластиие1 које се дају Црвеном 
крсту, јер no овој новој стилизаинји Главнн и подручни одбори Црве- 
ног крста ослоба1;ају се плаћап.а поттанско-телеграфских и телефоп- 
ских татеа за телеграфска саоопитеп.а и све врсте ■поштанских поши- 
л.а.ка за времс рата и мобилизације. 

Претседавајући: Прнма ли се овај амандмаи na став 4) члана 5? 
(Прима). Прсма томе члан 5 je усвојен са овом изменом. 

Прелазимо на члаи 6. 
Владимир Туцовић: Молим вас ко уме да објасни шта je оно 

„угодбама". Мени je позиато да cei регулисање ме1)ународних одиоса 
врши путем конвениија, опоразума, a да се то врши и „угодбама" то 
нисам досада знао. 
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Михајло Грбић: Па и угодба значн споразум. To je вероватно неки 
провинцијализам. 

Владимир Туцовић: Ако je угодба и споразум једно те исто онда 
je ова реч сувишна и предлажем да се брише. (Тако je). 

Претседавајући: Ja исто предлажем да се после брисаља ове речи 
„угодбама" промени ред речи „споразум и правилнцк", тако да дође 
прво конвенција, na споразум, na правилниаи. (Прима се). 

Према томе члан 6 je примљен са овом изменом. 

Има ли примедаба на члан 7? (Нема). Члан 7 je примљен. 

Војин Бајовић: Ja сматрам да треба у потпуности изоставити 
члан 8 законског предлога пошто je његова редакција наивна, н&како 
платонска. Ако je потребно одредити казне, онда то треба отворено 
рећи и предвидети их законом. Међутим, ja мислим да je у закону ове 
врсте једна оваква одредба «аква je одредба шредложеног члана 8 поа- 
пуно сувишна. AKO би што ипак требало од њега да остане, онда ja 
мислим да треба задржати само последњу речнииу: „Злоупотребе се 
кажњавају no важећим лрописима". Али je и то иепотребно. 

Михајло Грбић: Овим чланом се хтело да се моралио обавежу све 
уч;танове и лица на ишштовање овог закона. 

Никола Ђоновић: Сваки закон обавезује све грађане и све органе 
државне управе не само морално него и материјално и. кривично. Према 
таме, лримедба пр^дговорника Бајовића ј« потпуно оправдана. 

Претседавајући: Постоји предлог да се члан 8 брише. (Прима се). 
Пошто je члан 8 законског предлога брисаи, прелазимо на члан 9 

који постаје члан 8. 

Михајло Грбић: За овај члан имам амандман. Предлажем да се 
уместо предложене стилизацијо усвоји следећа ■редакција члана 8 
(ч и та): 

Министар пошта, телеграфа и телефона може за саобраћајне (жс- 
лезничке, речне, поморсме и друге) установе, «ао и за Поиггашску urre- 
дионицу, сшецијалним споразумимл o узајамннм услугаш отстутшти 
од прописа члаиа 1 овог закона. 

Живота Ђермановић: Ja мислим да je ова формулацнја новог 
члана 8 заиста много боља од првобитие. Много je јаснија. 

Претседавајући: Ири.ма ли се прелложени амандман за нови члам 8? 
(Прима се). 

Прелазимо na ранији члан 10, a сада члаи 9. 

Никола Ђоновић: У предложепој редакцији овог члана постоје 
извесне сувиитостн. По мом схватап>у требало 6» из овог члапа изоста- 
пити читав други ред, тако да би члан могао, беа штсте mo јасноћу, да 
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гласи отприлике само тако да ступа'њем на снагу овог закона престају 
да важе сви прошиси који су у супротности са њиме. 

Михајло Грбић: Па то je овим чланом већ речено. 
Живота Ђермановић: Јесте речено, али су овде сувишне речи 

,,Уредба Привредног савета o плаћању поштанских такса од 17 априла 
1945 г., као «", јер кад се ово изостави онда се долази до оне форму- 
лације коју je предложио друг Никола Ђоновић. 

Претседавајући: Ja мислим да треба да прихватимо овзј заједнички 
предлог посланика Ђоновића и Ђермановића.  (Прима се). 

Прелазимо на последњи члан, који je no реду 10. 
Овде ло нашој техници треба само додати речи на крају „Демо- 

кратске федеративне Југославије" јер се ради o савезном „Службеном 
листу". (Прима се). 

Према томе, завршили смо дискусију. Стављам Предлог закона o 
поштанско-телеграфско-телефонским таксама на гласање у ц.елини. Прима 
ли се? (Прима). Има ли «0 против ? (Нема). Објављујем да je 
Закон o поштанско-телеграфоко-телефоноким таисама прихваћен са 
изменама у члану 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10. Све ове измене биће стављене 
У извештај Финансжжог одбора за Претседништво Привремене шродне 
скупштине. 

Остаје нам још да изаберемо известиоца. Ако ми дозволите, пре- 
длажем за известиоца друга Михајла Грбића. (Прима cei). 

Оним смо исцрпли дневни ред данашње седниие. Наредна седницз 
биће заказана писменкм путем. 

(Седница je закључена у 18,45 часова). 
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5 SEDNICA 
(24 oktobra 1945) 

Početak u 9 časova. 
Pret&edavao Kiro Gligorov. 
Prisutni: Dobrivojo Radosavljević, Vojin Bajović, Života Đerma- 

nović, Stojadin Soldatović, VJadimir Tucović, Nikola Donović; 
Povcrcnik Vlade DFJ dr Obren Blagojević, pomoćnik Ministra 

finansija. 
Pretsedavajući: U otsustvu pretsednika i polpret&ednlka Odbora 

otvaram 5 sednicu Finansiskog odbora Privremene narodne skupštine 
DFJ sa ovim dnevnim redom: 

1) pretres Predloga zakona o valorizaciji; 
2) pretres Predloga o regulisanju predratmh obaveza; i 
3) pretres Predloga zakona o neposrednim porezima. 
Sa ovim dnevnim redom bila je zakazana ova sednica. Međutim, 

u međuvremenu Finansiski odbor primio je još tri zakonska predloga 
uz ova propratna pisma (čita): 

PRIVREMENA  NARODNA SKUPŠTINA 
DEMOKRATSKE   FEDERATIVNE   JUGOSLAVIJE 

Zakonodavni odbor 
Br.   201 

24-Х-1946 god. 
Beograd 

FINANSISKOM ODBORU 
PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE DFJ 

Beograd 
U prilogu vam dostavljamo Predlog zakona o državnom budžetu 

Demokratske federativne Jugoslavije i Predlog zakona o uređenju i 
delovanju kreditnog sistema, za koje je Zakonodavni odbor na svojoj 
sednici od 23 o. m. donoo odluku da so pretresu u Finansiskom odboru. 

Prednje zakonske predlogo treba uzeti hitno u razmatranje kako 
bi oni došli na dnevni red sednice Pretsedništva Privremene narodne 
skupštine, koja će se održati 2G o. m. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 
Pretiscdniiik 

Z,'ilkonod»ivn<^j odbor« 
Моба Pijade, s. r. 
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PRIVREMENA  NARODNA SKUPŠTINA 
DEMAKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE 

Zakonodavni odbor 
J br. 2747 

24 oktobra  1945 god. 
Beograd 

FINANSISKOM ODBORU 
PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE DFJ 

Beograd 

Dostavlja se Finansiskom odboru Predlog zakona Ministra fi- 
nansija o konačnoj likvidaciji zemljoradničkih dugova zajedno sa 
•obrazloženjem. 

Kako j© za ovaj zakonski predlog tražena hitnost moli se Odbor 
da ga što pre prouči i podnese Pretsedn'štvu Privremene narodne 
skupštine svoj izveštaj. 

Prelscdnik 
Pniviremene narodne sikupštine 

dr I. Ribar, s. r. 

Kako so za ove zakonske predloge, kao što ste čuli, traži hitnost, 
predlažem da dnevni red današnje scdnice promenimo utoliko što bismo 
Predlog zakona o budžetu stavili kao prvu, pretres Predloga zakona o 
uređenju i delovanju kreditnog sistema kao drugu, a pretres Predloga 
zakona o konačnoj likvidacij' zemljoradničkih dugova kao treću tačku 
dnevnoga reda s tim da četvrta, peta i šesta tačka budu zakonski pre- 
dloži koji su več bili stavljeni na dnevni red. Prima li se ovaj predlog 
za izmenu dnevnog reda? (Prima). 

Molim zamenika zapisničara druga Vojina Bajoviča da proč'ta 
z-apisnik prošle sednice. 

Zamenik zapisničara Vojin Bajović čita zapisnik sednicc od 
U oktobra 1945 godine. 

Prctscdavajuči: Ima li primcdaba na pročitani zapisnik? (Nema). 
Zapisnik je overcn. 

Prelazimo na dnevni red. 
Pošto se za, Predlog zakona o državnom budžetu traži hitnost, 

pitam odbor prima li se ovaj zahtev Ministra finansija DFJ kao pre- 
dln^ača? (Prima). Onda čemo pretres ovog zakonskog predloga izvr- 
šiti po skraćenom postupku. Pre prelaska na pretres prve tačke dnev- 
nog reda imam da učinim sledeči predlog. 

Predlog zakona o državnom budžetu DFJ sa obrazloženjem umno- 
žen jo i razdeljen još sredinom avgusta o. g. za vreme zasedanja Pri- 
vremene narodno ekupStine. Pošto smo iniiali dovoljno vremena da ga 
proučimo, predlažem da se ovde ne čita ni tekst zakonskog predloga 
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ni obrazloženje. (Prima se). (Videtii Zakonodavni rad Prelsednistva 
AVNOJ-a i Pretsedništva Privremene narodne skupštine, str. 897—901, 
izdanje Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, 1951 god.). 

Uz ovaj zakonski predlog Ministar finansija general-lajtnant 
Sreten Žujović dostavio je sledeči amandman  (čita): 

DEMOKRATSKA   FEDERATIVNA   JUGOSLAVIJA 

MINISTARSTVO FINANSIJA 
KaWnet 

14 septembra 1946 god. 
Beograd 

PRETSEDNIŠTVU PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE DFJ 
Beograd 

U Projektu zakona o budžetu Demokratske federativne Jugosla- 
vije, koji je dostavljen na ozakonjenje Privremenoj narodnoj skup- 
štini, prilikom prepisa omaškom su izostavljene sledeče odredbe: 

1) U st. (2) čl. 1 iza reči »Finansiskog zakona« treba staviti reči 
»odnosno Pravilnika«. 

Prema tom© st. (2) čl. 1 projekta dopunjen trebalo bi da glasi: 
»(2) Svaki od ovih budžeta sastoji se iz dva dela, i to Finansiskog 

zakona odnosno Pravilnika i predračuna rashoda 1 prihoda.« 
2) U st. (1) Čl. 19 umcsto reči »obnove« treba stavUi »investi- 

cione«. 
Prema tome st. (1) čl. 19 izmenjen trebalo bi da glasV 
»(1) Mesni, sreski i okružni predlog sumarnih budžeta sadrži po- 

delit rashoda po službama, a u okviru svake službe podelu rashoda na: 
lične, materijalne i investicione rashode«. 

3) U st. (2) čl. 20 izostavljene su reči: »izuzetno od čl. 1 ovoga 
Zakona«. 

Prema tome st. (2) čl. 20 dopunjen trebalo bi^ da glasi: 
»(2) Na osnovu ovako podnetih predloga finansiskih rukovodilaca 

narodni odbori odnosno vlada unose u svoj predlog budžeta izuzetno 
od čl.  1 ovog Zakona samo viSak prihoda odnosno rashoda svakog 
prcduzeća«. 

Dostavljajući prednje moli se Pretscdništvo Privremene narodne 
skupštine da ove ispravke uzme prilikom ocene podnetoga Predloga 
zakona o državnom budžetu Demokratske feiđerativne Jugoslavije u 
obzir. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 
MiiiasUir Мпапвбјја 

Sreten Žujovič, s. r. 

Predlažem da se pretres ovog zakonskog predloga izvrši tako da 
se ovaj amandman tretira kao sastavni dco zakonskog predloga. 
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Otvaram diskusiju. Želi li ko da govori? Ima reč poverenik Vlade 
dr Obren Blagojevic. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojevic: Mirrstar finansja 
traži hitnost za ovaj zakonski predlog zbog toga da bismo mogli, po'.to 
je vrijeme priliono poodmaklo, pristupiti doinošenju jednog noTmalnog 
godišnjeg državnog budžeta. Mislim da su se drugovi narodni poslan'ci 
dovoljno upoznali sa ovim zakonom koji je inače kratak, jer ima svega 
dvadeset i nekoliko članova. Ukoliko to bude potrebno, ja vam stoj:m 
na raspoloženju za eventualna objašnjenja. Na knaju napominjem d.a. 
je ovo okvirni zakon u kome se radi o tehnicii donošenja svih onih 
budžeta koji čine koji ulaze u zbirni državm budžet. 

Života Dermanović: Donošenje Zakona o državnom budžetu naše 
nove države je sigurno jedna velika neophodnost jer mi dosada nismo, 
iz objektivnih razloga, imali redovan budžet, već smo bili prvo f'nan- 
sirani u toku ove godine dvanaestinama, zatim .aprilsko—junskim bu- 
džetom i sada šestomesečnim budžetom juli—decembar. 

Sastavljanje državnog budžeta je sigurno i teško i komplikovano, 
a da ne kažem koliko je to i odgovoran posao. Meni se čini da smo 
malo zakasnili sa donošenjem ovog zakona i ne znam zašto se sa 
njegovim donošenjem odiagalo, kada je on bio podnesen još za vreme 
Ш zasedanja AVNOJ-a. Ovo govorim zbog toga što je po zakonskom 
predlogu predvideno d'a budžetska godina počne od 1 januara, tj. da 
se izjednačava sa kalendarskom godinom. Doduše, ukoliko se i ne b« 
stiglo do 1 januara, država ne bi došla u teškoće, jer je članom 23 za- 
konskog predloga predvideno da ukoliko Narodna skupština ne bude 
na vreme prihvatila novi budžet dosadašnji se budžet može produžit' 
za 3 meseca, ali najviše za godinu dana. 

Sa političke tačke gledišta posmatran ovaj zakon odgovara pot- 
puno našoj stvarnosti, jer je vodio računa o federativnom uređenju 
naše države i inspirisan je politikom bratstva i jedinstva našeg naroda, 
jer će se kroz državni budžet, sastavljen na osnovu ovog zakona, moć1 

Planski da pomažu'ekonomski i kuiiturno zaostale zemlje i pokrajine. 
Iz ovih razloga ja pozdravljam donošenje ovog zakona i izjavljujem 
^a ću glasati za njega. 

(U diskusiji o ovom zakonskom predlogu učestvovali su još i Kiro 
Gligorov, Stojadin Soldatović i Vojfal Bajović, ali govofi nisu sačuvani.) 

Pretsedavajući: Pošto se više niko ne javlja za reč, prelazimo na 
'Pretres u pojedinostima. Pretresaćemo član po član. 

Na član 1 postoji amandman Ministra finansija. Prema ovom 
''"landmanu stav 2) člana 1 treba da glasi  (čita): 

2) Svaki od ovih budžeta sastoji se iz dva dela i to Finansiskog 
2akona odnosno Pravilnika i predračuna rashoda i prihoda. 
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Ima li primedaba na član 1 dopunjen amandmanom Ministra finan- 
sija? (Nema). Prima li se član 1? (Prima). 

Prelazimo na član 2. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, primio 

od člana 2 do zaključno člana 7 Predloga zakona o državnom budžetu 
DFJ po predlogu Ministra finansijia.) 

Prelazimo na član 8. 

Povemiik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Naknadno predlažem 
da se u stavu 2) člana 8, u poslednjem redu, brišu riječi »i mjesnih« 
jer to nije potrebno. Prema tome, okružni narodni odbori sastavljače 
predlog budžeta okružnih narodnih odbora i sumarne predlog© sreskih 
odbora, a ne i mjesnih, jer je to nepotrebno. 

Pnetsedavajući: Prima li se ovako izmenjen član 8? (Prima). 
Prelazimo na član 9. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: I u ovom članu predla- 
žem da se u drugom stavu pri kraju iza riječi' »njoj« umetnu riječ' 
»neposredno« tako da bude jasno da se radi o neposredno podređenim 
narodnim odborima. 

Pretsedavajući: Ima li još kakvih primedaba? (Nema). 
Prelazimo na član 10. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno ; bez izmena, primio od 

člana 10 do zaključno člana 18 Predloga zakona o državnom budžetu 
DFJ po predlogu Ministra finansija.) 

Pj-etsedavajući: Prelazimo na član 19. Uz ovaj član imamo amand- 
man Ministra finansija kojim se predlaže da se u stavu 1) umesto reči 
»obnove« stavi reč »investicione« tako da ovako izmenjen stav 1) 
člana 19 treba da glasi   (čita): 

1) Mesni, sreski i okružni predlog sumarnih budžeta sadrži podelu 
rashoda po službama, a u okviru svake službo podelu rashoda na: 
lične, materijalne i investicione rashode. 

To bi bio stav 1) ovog člana. 
Ima li još kakvih predloga? (Nema). Pitam prima li se član 19 sa 

izmenom koju je amandmanom predložio Ministar finansija? (Prima). 
Prelazimo na član 20. 

I za ovaj član imamo amandman Mkitetra finansija. Zahtev je 
da se u stavu 2) ovog člana ubace reči koje su, kako so kaže, prilikom 
štampanja izostavljene »izuzetno od Člana 1 ovog Zakona«. Prema 
tome, amandmanom dopunjen stav 2) člana 20 glasi  (č i t a): 

2) Na osnovu ovako podnetog predloga finansiskih rukovodilaca 
narodni odbor odnosno Vlada unose u svoj predlog budžeta, izuzetno 
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od člana 1 ovog Zakona, samo višak prihoda odnosno rashoda svakog 
preduzeća. 

Ima li još primedaba? 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojevic: Ovlascen sam da 
naknadno predložim još jedan amandman uz novi stav 4) ovog č'.ana 

■koji bi trebalo da glasi   (č ■ t a): 
Propisi stava 1) i 2) ovog člana neće se primjenjivati dok nadležne 

savezne vlasti ne donesu odluku o raspolaganju prihodima državnih 
privrednih preduzeća. 

U obrazloženju ovog predloga rekao bih samo to da nam je ovaj 
novi stav potreban zbog toga da bismo onemogućili da se prihodi dr- 
žavnih privrednih preduzeća nekontrolisano troše od strane organa koji 
izvršuju budžete. Mi ćemo uskoro predložiti regulisanje pitanja raspo- 
ga'.anja pnhoda od državnih privrednih preduzeća i tada će se, pri- 
rodno, vodit'' računa i o tome da se to sve uskladi i sa Zakonom o 
budžetu. 

Pretsedlavajući: ŽeVi \i ko da govori o ovom pitanju? (Ne javlja 
se niko). Prima li se član 20 sa ovom dopunom? (Prima). 

Prelazimo na član 21. 

Života Đermanović: Ja bih odmah predložio da se isti postupak 
ustanovi kao z.a gradsko odbore sa rangom sreskih narodnih odbora 
i za velike rejonske narodne odbore, kao na primer u Beogradu, koji 
su u rangu sreskih narodnih odbora. Zato predlažem da se stav 1) 
člana 21 u tom smislu prestilizuje. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojevic: Oprostite, a'.i ja ne 
razumijem ovaj predlog. Kako bi on konkretno imao da glasi? 

Života Đermanović: Evo, konkretno, moj predlog se sastoji u tome 
što stav 1 treba da glasi: 

»Kod sastava i odobravanja budžeta gradskih narodnih odbora i 
i'ejonskih narodnih odlK>ra sa rangom sreskih narodnih odbora postu- 
'piće so kao kod sastava i odobravanja budžeta sreskih narodnih odbora«. 

Vladimir Tucović: Pa to je jedno isto. 
Dobrivoje Radosavljević: Nije jedno isto, jer seovde radi o prebaci- 

vanju jednog dela ove složene rečenice napred zato da bi se 'i rejonski 
narodni <к11>оп tretirali kao i gradski narodni odbor u rangu sreskih 
na 1чх1 пih odbora. 

Života Đermanović: Već" rejonski narodni odbori "maju odbore 
naselja * oni su u Beogradu po brojnom stanju stanovnika, a još više 
Po složenosti problematike, veći od pojedinih naših sreskih odbora. 

Povcreiiik Vlade DFJ dr Obren Blagojevic: Ja nemam ništa protiv 
(lii se predk>g druga Dermanovića usvoji. 
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Pretsedaviajući: Ima li još kakvih primedaba? (Nema). 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažem da s© u 

stavu 3) ivzrši izmjena, jer je ova formulacija odgovarala u doba kada 
je ovaj predlog rađen. Danas mjesto Glavnog odbora u Vojvodin' 
imamo Narodnu skupštinu, pa bih predložio da se umjesto riječi 
»Oblasni (glavni)« kaže »Narodna skupština Autonomne pokrajine« 
odnosno »Oblasni narodni odbor« jer u Vojvodini umjesto Glavnog 
odbora imamo Narodnu skupštinu, a na Kosmetu imamo Oblasm na- 
rodni odbor. 

Pretsedavajući: Ima li još kakvih primedaba? (Nema). Prima Jr se 
član 21 sa ovom iz-menom? (Prima). Prelazimo na član 22. 

(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, primio 
članove 22 i 23 Predloga zakona o državnom budžetu Demokratske 
federativne Jugoslavije po predlogu Ministra finansija.) 

Prelazimo na član 24. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: U ime Ministra finan- 

sija predlažem da se u članu 24 potpuno izostavi stav 2), pošto sma- 
tramo da ova mjera nije više potrebna i da ćemo ovo pitanje regul.- 
sati na drugi način, a nadam se da će svi narodni odbori blagovremeno 
podnositi budžete, jer je to u njihovom sopstvenom interesu. 

Pretsedavajući: Želi li još koda govOri? (Ne javlja se mko). Prima 
li se član 24 s tim da se briše stav 2)? (Prima se). 

Znači član 24 je primljen li imaćc samo jedan stav. (Tako je!) 
Prelazimo na član 25. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, usvojio 

od člana 25 do zaključno člana 27 Preddoga zakona o državnom budžetu 
DFJ prema predlogu Ministra finansija.) 

Pretsedavajući: Pretres Predloga zakona o državnom budžetu 
DFJ je završen i ja ga stavljam na glasanje u celini Prima li se? 
(Prima). Ima \\ ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Finansiski 
odbor Privremetnc narodne skupštine usvojio Predlog zakona o dr- 
žavnom budžetu  Demokratske  federativno Jugoslavije. 

Za izvestioca predlažem da izaberemo druga Životu Dermanov'ća. 
(Prima se). 

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, na pretres Predloga za- 
kona o uređenju i delovanju kreditnog sistema. 

I za ovaj zakonski predlog tražena je hitnost. Pitam Odbor da U 
prima hitnost koju je tražio Ministar finansija? (Prima). 

Pošto je i ovaj zakonski predlog podeljen narodnim poslanicima 
još avgusta, to u cilju uštede vremena predlažem da se zakonski 
predlog iivilc no i-;l;i. (Videli ^/.акоњмкти rad Pu'tsi'dnišlva AVNOJ a 
i Prctsedništva Privremene narodne skupštine«, str. 904—912, izdanje 
Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, 1951 god.). 

626 



Ima reč poverenik Vlade drug dr Blagojević. 
Poverenlk Vlade DFJ dr Obren Blagojevic čita obrazbženjo Mi- 

nistra finansija uz Predlog zakona o uređenju i delovanju kreditnog 
sistema. (Videti »Zakonodavni rad AVNOJ-a i Pretsedništva Privremene 
narodne skupštine«, str. 913—915, izdanje Prezidijuma Narodne skup- 
štino FNRJ, 1961 god.). 

i(U diskusiji o ovom predlogu učestvovali su S. Soldatović i Ž. 
Dermanoivić, ali govori nisu sačuvani.) 

Pretsedavajući: Želi li ko da govori. (Ne javlja se niko). 
Pretresaćemo član po č!an. Želi li ko da govori o naslovu i članu 1 ? 

(Ne javlja se niko). Prima li se član 1 sa naslovom? (Prima). 
Prelazimo na član 2. 
Vojin Bajović: Ja ib:h hteo da se pri kraju ovoga člana .popravi i da 

se umesto »obrazuje mali broj finansisk: snažnih kreditnih preduzeća« 
kaže »obrazuju finansisk! snažna kreditna preduzeća« jer je ovo »mali 
broj« potpuno nepotrebno. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojevic: Primam ovaj predlog. 
Pretsedavajući: Ima l' još kakvih prunedaba na član 2. (Nema). 
Prelazimo na član 3. 
(Za ovim je Finansisk' odbor, jednoglasno i bez izmena, primio 

od člana 2 do zaključno 6 Predloga zakona o uređenju i delovanju 
kreditnog sistema po predlogu Ministra finans'ja.) 

Prelazimo na član 7. 
Nikola Đonović: Ja mislim da je ovde bolje da umesto »po odo- 

brenju« reći »saglasnosti« jer se radi o dvema ravnopravnim institu- 
cijama: Ministar finansija i Pretsednik Privrednog saveta članovi su 
jedne iste Vlade i ne mogu jedan drugome davati odobrenja nego 
•nogu samo u saglasnosti rešavati.   (GJasov; :   Tako je!). 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojevic: Sa zadovoljstvom pri- 
niam ovo poboljšanje zakonskog teksta. 

Pretsedavajući: Prima li se član 7? (Prima). 
Prelazimo na član 8. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojevic: Ovlašćcn sam da 

Podivosem sledeći predlog i amandman za novi član 8. Predlažem da se 
Unijesto Člana 8 koji je otStampari u ovom zakonskom predlogu usvoji 
sljedeća, nova formulacija člana 8  (čita): 

Ćlan 8 
Savezni Ministar finansija će pri saveznom Ministarstvu finansija 

^razovati savelodavni kreditni odbor. 
Blizo odredlfrc <> delokrugu, o njegovom sastavu i o ix>sliipku po 

kome će raditi, propisaće savezni Ministar finansija. 
Nova formulacija je konciznija i ne ulazi u detalje kao što je to 

b'lo u prvobitnoj, pa molim da so usvoji. 
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Pretsedavajući: Prima li se nova formulacija člana 8. (Prima). 
Prelazimo na član 9. Ima li primedaba na član 9? (Nema). Onda 

•mam ja da predložim jednu izmenu. 
Molim da se iza reči »Zanatska banka« stavi »i« pošto se Državni 

zavod za osiguranje i reosiguranje poslednji navodi, jer je Državni 
osiguravajući zavod izuzet na zahtev Ministra finansija. Prima li se 
član 9 sa ovom izmenom? (Prima). Prelazimo na član 10. 

Ima U primedaba? (Nema). Član 10 je primljen kako je predložen. 
Prelazimo na član 11. 

Pove-renik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažem da se u 
stavu 2 ovog člana umjesto »ulagati u savezne i zemaljske banke po 
utvrđenoj srazmeri za kratkoročno i. dugoročno plasiranje za svaku 
vrstu svog pasivnog iposla (čl. 5)« stavi ovo: »plasirati prema kredit- 
nom planu (čl. 7)«, jer ova formulacija vkše odgovara onome što se 
želi da postigne ovom odredbom. 

Pretsedavajući: Prima li se član 11? (Prima). Prelazimo na član 12. 
Vojin Bajović: U stavu 1) pod g) suvišno je ovo »saveznih« pa 

z.ato predlažem da se to 'zostavl zajedno sa crticom ispred ove reči. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Biagojević: Ja predlažem da se u 

stavu 1) pod d), na kraju rečenice, brišu riječi »naročito gradovima«, 
jer nema potrebe da se oni naročito ističu. 

Pretsedavajući: Prima li se član 12 sa ovom izmenom? (Prima). 
Prelazimo na član 13. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažem amandman 

za tač. a) koji se sastoji u tome da se tačka a) ovog člana prestilizuje 
i da glasi  (č i t a): 

a) da kreditujo zemljoradničku i gradsku zadružnu privredu, poljo- 
privredu uopšte kao i ustanove i preduzeća koja rade sa poljopri- 
vredom; i 

Pretsedavajući: Ima h još kakvih primedaba? (Nema). Prima li 
se ipredlog? (Prima), član 13 je primljen sa ovom izmenom u tački a). 

Prelazimo na č!an 14. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, usvojio 

član 14 i član 15 Predloga zakona o uređenju i delovanju kreditnog 
sistema po predlogu Ministra finansija.) 

Pretsedavajući: Prelazimo na član 16. Pošto je Državni osigura- 
vajući zavod izostavljen u čl. 9, predlažem da se ovaj naslov pronieni 
i da glasi »Državni zavod za osiguranje i reosiguranje« kao što smo 
sproveli Izmenu u članu 9. (Prima se). Tu istu izmenu treba izvršiti i 
u tekstu člana  16. (Prima se). 

Prelazimo na član 17. Ima li primedaba? (Nema). Prima li se? 
(Prima). Prelazimo na član 18. 
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Povercinik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Molim da se ovdje izo- 
stave riječi »Ш autonomne oblasti« i na kraju »ili oblasti«, jer se ovo 
na njih ne odnosi. To isto predlažem da se izostavi i u članu 19 u 
tački d). 

Pretsedavajući: Pnma li se član 18 sa ovom izmenom? (Prima). 

Prelazimo na član 19. Prima li se izmena koju je predlož'o za 
tačku d) drug Blagojević? (Prima). 

Vojin Bajović: U tački e) ovog člana predlažem d'a se rečv »u ko- . 
misiji« izostave, a da se na kraju rečenice kaže »kao komisionari«, jer 
to bolje odgovara sklopu ove rečenice. 

Pretsedavajući: Ima li još kakvih predloga? (Nema). Prima li se 
član 19. (Prima). Prelazimo na član 20. 

Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažemo da se u 
stavu 1) 'zostavi potpuno rečenica koja glasi »u autonomnim oblastima 
može se po potrebi osnovati posebna zemaljska kreditna ustanova«. 
Došli smo do tog uvjerenja da je nepotrebno da stvaramo u Vojvodini 
i na Kosmetu posebne kreditne ustanove kad te zadatke na sebe može 
da primi zemaljska banka. Saglasno ranijim izmjenama molim da se 
u stavu 2) gdje se pominje »ili autonomna oblast« to izostavi saglasno 
ranije već izvršenim izmjenama u članu 18 i 19. 

Pretsedavajući: Prima li se član 20 sa ovom izmenom? (Prima). 

Prelazimo na č'.an 21. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez 'zmena, primio 

član 21, 22 i 23 Predloga zakona o uređenju i delovanju kreditnog si- 
stema po -predlogu Ministra finansija.) 

Pretsedavajući: Prelazimo na član 24. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažem da se umje- 

sto drugog stava ovog člana kako je prvobitno predložen usvoji slje- 
deća formulacija   (č'ta): 

Zadatak zadružno kreditnih ustanova je da putem saradnje i uza- 
jamnosti zadovoljavaju kreditne potrebe svojih članova. 

Ovakvom formulacijom stava 2) dajemo veći radius djelovanja 
zadružnih kreditnih ustanova, što mislim da je potpuno na svom mjestu, 
jer mi zadružni sektor moramo svesrdno pomagati. 

Pretsedavajući: Zeli li ko da govori? (Ne javlja se niko). Onda 
P'tain: prima li &e ovako izmenjen član 24? (Prima). 

Prelazimo na Član 25. 
Pošto se niko ne javlja ni sa kakvim predlogom, pitam prima li se 

član 25 kako je predložen? (Prima). 
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Prelazimo na član 26. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Uz ovaj član imam 

da predložim amandman kojim so dopunjuje stav 1) k dodaje nov 
etav 3). 

U pogledu stava 1) predlažem da se na kraju dodaju riječi »u gra- 
nicama dozvole za rad izdate od saveznog Ministra finansija«. Ovim 
želimo da ograničimo djelokrug rada osiguravajućih zadruga samo na 
onaj okvir za koji im je izdata dozvola od strane Ministra finansija, 
jer želimo da se ove zadruge bave samo onim poslovima z.a koje imaju 
odobrenje. 

Predlog za nov stav 3) glas«  (č ! t a): 
3) Dozvole za rad 'postojećih osiguravajućih zadruga imaju se 

revidirati s tim da se dozvole za rad izdaju samo onim osiguravajućim 
zadrugama koje mogu korisno da. posluže narodnoj privredi. 

Ja se nadam da ovoj novoj odredbi, koja se unos: kao stav 3), nije 
potreban naročiti komentar. Njome se, kao što sami vidite, želi da 
onemogući rad onim osiguravajućim zavodima koji su samo po formi 
»zadružni«, a ustvari su akcionarska ili najčešće špekulativno-lukra- 
tivna preduzeća. 

Dobrivoje Radosiavljević: To je sasvim u redu, jer mi znamo da 
su i mnoga akcionarska društva pa i akcionarski zavodi stavljali na 
svoje firme termin »zadruga« da bi neupućene obmaiuili a to su 
ustvari bile najčešće zelenaške banke. 

Pretsedavajući: Prima li se član 26 sa izmenama i dopunama i 
novdm trećim stavom? (Prima). Prelazimo na član 27. 

(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, primio 
članove 27, 28 i 29 Predloga zakona o uređenju i delovanju kreditnog 
sistema po predlogu Ministra finansija.) 

Pretsedavajući: Prelazimo na član 30. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević; Imam da predložim 

sljedeći amandman. 
Kao član 30 predlažem da se unesu sljedeće odredbe, ;i da sadašnji 

član 30 postane član 31. Novi čilan 30 predlažem da glasi  (č i t a): 
1) Djelokrug privatnih osiguravajućih preduzeća je d;i u grani- 

cama dozvole za rad izdate od saveznog Ministra finansija vrše po- 
slove osiguranja svih vrsta rizika, sem onih koji su posebnim propi- 
sima rezervisani isključivo za Državni zavod za osiguranje i reosi- 
guranje. 

2) Privatna osiguravajuća preduzeća dužna su da dugoročna sred- 
stva iz svojih tehničkih i ostalih rezervi ulažu, pored dozvoljenih plas- 
mana (na primer zgrade), prvenstveno u najbližu filijalu Državne hipo- 
tekarno banke, odnosno u dugoročne hartije od vrednosti (čl. 5). 
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Pretsedavajući: Prima li se predlog Poverernka Vlade, ili- neko 
ovim povodom žeji da govori? (Prima). Prema tome, dosadašnji 
Član 30 postaje član 31. 

Poverenllk Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažem da se u 
stavu 1) poslije riječi »privatne banke« dodaju »i osiguravajuća pre- 
duzeća«. To isto predlažem da se učini i u stavu 2), a da se u stavu 3) 
saglasno ovim izmjenama u stavu 1) l 2) poslije riječi »ulagača« stav 
riječ »osiguranika«. 

Pretsedavajući: Ima li još kakvih predloga? (Nema). Prima li se 
ovako izmenjen član 31? (Prima). 

Prelazimo na član 32 koji je dosada bio član 31. 
Želi li iko da govori? (Ne javlja se niko). Prima li se član 32? 

(Prima). 
Prelazimo na član 33 koji je dosada bio član 32. 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević: Predlažem da se drugi 

etav ovog člana izmijeni tako da glasi  (č U a): 

2) Pravni propisi o uređenju državnih i samoupravnih kreditnih 
novčanih ustanova koji su važili do 6 aprila 1941 gogine pnmenjivace 
se likoliko nisu u suprotnosti sa propisima ovog Zakona. 

Pretsedavajući: Prima li se ova izmena? (Prima). 
Prelazimo na član 34. 
(Za ovim je Finansiski odbor, jednoglasno i bez izmena, primio 

članove 34 i 35 koji su u predlogu Ministra finansija bili članovi 33 i 34). 

Pretsedavajući: Ovim smo završili pretres Predloga zakona o ure- 
đenju i delovanju kreditnog sitema. Stavljam zakonski predlog na gla- 
sanje u celini. Prima lise? (Prima). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da jo Predlog zakona o uređenju i delovanju kreditnog 
sistema jednoglasno usvojen u Finansiskom odboru. 

Predlažem da za izvestioca ovog zakonskog predloga odredimo 
druga Vojina Bajovića. (Prima se). 

Pošto je, drugovi, već 14 časova, predlažem da zaključimo ovu 
sednieu, a da novu zakažemo za po podne u 6 časova, pošto imamo na 
dnevnom redu još nekoliko zakona koje moramo razmotrili do sutra, 
jer jo za 26 oktobar zakazana sednica plenuma Pretsedništva Privre- 
nieno narodne skupštine na čiji su dnevni red ovi zakonski predloži već 
stavljeni. Prima li se ovaj predlog? (Prima). 

Sednica jo zaključena. 
Molim sve drugove članove Finansiskog odbora da prisustvuju 

popodnevnoj sednici. 
(Sednica je zaključena u 14,05 časova). 
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6 СЕДНИЦА 
(24 октобра 1945) 

Почетак у 18,30 часова. 

Претседавао Киро Глнгоров. 
Присутни: Добривоје Радосављеиић, Војин Бајовић, Живота Ђер- 

мановић,  Стојадин  Солдатовић,  Владимир Туиовић  и  Мато  Русковић; 
Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић, помоћник Министра 

финансија. 
Претседавајући: СНварам, у от^утности претседншса и потпретсед- 

ника, шесту седнииу Финансиоког одбора Привремен«1 народне скуп- 
штине. Молим заменика записничара друга Војина Бајовића да прочита 
записник пете седнице коју смо одржали данас пре подне. 

Замсник записничара Војин Бајовић чита записник лете седниие од 
24 октобра 1945 године. 

Претседавајући: Има ли прнмедаба на прочитаии записник? (Нема). 
Јаписншч се оверава. 

Дневни ред данаши.е седнице je уствари продужетак дневног реда 
преподиевне седнице; дошли смо до треће тачке: nperpec Предлога за- 
кона o нспосредним порезима. 

Пошто je за овај закон тражена хитност, шрсдлажем да се претрсс 
обави истовремепо и у начелу и у лојединостима. 

Пре прсласка на дискуоију, прочигаћу вримедбе па закоиски npo- 
јекат коje je доставио друг Фјкјл.   (Чита): 

Начелпих iij>iv.MJc;ia6a иема, јир окирам да су пранилии iipiiiiiiiiiiii 
na којима je ocnoi*an закопски приједлог. 

Ha поједине одредбе моје су примједб« 'слиједеће: 
У чл. 7, став 1, Tpet6a изоставити осод члана 14 „ст. 2", јер члап 14 

иема два става. 
У чл. 24 умјесто „лииа којимп се поклопи чине" треба стаиити 

„поклопопрммци (даропримии)", јер, прво, нису обавезна na плаћање 
пореза лица којима се шоклопн чиме, ако шоклане ne приме, a друГО) 
ј«р се лииа која примају иоклоие у § 565 српског |-'|>ађа.1ккч)г закоиа 
iia;tiiiiajy „поклопопримии" a у хриа'1'™ом гЈја^икком .чакону „даро- 
примцп" и -pit су надини уобичајсни. 
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У истом члану, став 1, треба изоставити ријечи на крају става 1 
„у тренутку омрти осггавиоца односио давања поклона", је;р постоји 
посебни члан 26 који говари o томе како се утврђује вриједност «а- 
слијеђа, легата или поклона, na je сувишно исги пропис стаиити на 
два мјвста. 

У сваком случају, тј. aioo се овај став остави непромијењен треба 
умјесто „смрто оставиоца" сгавити „прихвата насљедспва" a умјесто 
„давања шоклона" ставити „примања поклона". 

Осим тога треба лромијеннти формулацију тога тгрвог сггава члана 
24 клко ие би изгледало да je тренутак смрпи оставиоца односно да- 
вања поклона одлучан само за утврђење висине поресмог задужења 
иримаоца наслијеђа, легата или псжлона a ne и за утврђење ©риједности 
наслијеђа, легата лли (токпона. 

Како je већ речено најбоље je изоставити у ттрвом ставу чл. 14 
задње ријечи „у ггренутку смрт.и до краја става". 

У чл. 26 треба иза ријечи „поклона" уметнути „и висина тгореског 
задужења примаоца наслијеђа, легата или поклона". 

У истом чл. 26 треба ријечи „смртти оставиоца" замијјенити са 
„прихвата насљедства", јер између времена смрти оставитеља и вре- 
мена прихвата насљедства! може да протече и виш« година (ако je 
насљедник непознагг наи отсутан) na je правилттје да за вриједност 
наслијеђа буда одлучан дан прихвата насљедства a не дан смрт« оста- 
витеља. 

У чл. 28, иза ријечи „доставља" у np^oc« ставу изостала je 
ријеч „их". 

У чл. 42 трсба том. 5 јаспнје формулирати: „Комисију у раду no- 
маиое стручни референт кога за комисије лри среским народпим одбо- 
рима одреди окружни пародпи одбор a за комисиј« 'при' омружлим на- 
родннм  одборима  земалЈско  Ми'Ниста(рств|0  фннапција". 

Друга реченица мсте точке 5 осгаје испромијењена. 
У чл. 51 (табела стопе порсза за наслијеђа и паклоне) треба лонај- 

прије у рубриии „иисипа пепосредпог пореза на^љедника" додати 
„одпосио поклоношримца  (даропримца)" и додати „голишње", 

.-'..IIIIM, i \:,i: |i;i\i да cc iipoiiiHii пчродиом прачжом схишап.у ВКО СС 
уиучад третирају друмчије од дјсце. Зато ирсдлаисем да се под кате- 
горију насљедиика (поклопопримаца) под I уврстс „ПОТОМШ у правој 
лииији", јер би тај лазии обухватио и дјецу и унучад. 

У рубриаи под П треба изоставити „осггали лотомци у правој ли- 
"njit" a иза мужа и женс додати .дазбина у првом ствпену". Ta би 
1)уГ)|)1п<а садржавала опда иасл.едстиа и иоклоне са страшс таста одно- 
cito свскра, a такви се случајеви у жиноту пајчешће догађају, такви 
случајснн у табслн уолћс иису пјКЈДинђсни, ла би icc без тог нсправка 
ималп уврстити под рубЈшку VI међу „остале насљедникМ" a то би 
било лелраиилло обзиром  na  ближи  степеп тазбилс. 
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Чл.  60 треба изоотавити или престилизирати. 
Кућни псмоћвик ступа у службу бар први пута, јер нема других 

оредстава за живот. Не смије се, дакле, и не може се од њега'тражити 
да „прије ступања у 'службу" плагги порез од 400 динара чак под пријет- 
њом казне од 150 динара. Прописом да he св послодавац казнити ако 
прими кућног помоћника у службу који није платно порез онемогућује 
се кућном помоћнику запосљешб и ступање у службу, јер кућни по- 
моћник обич«о нема 400 natapa прије Јтупања у службу и баш ради 
тога j ep. нема и ступа у службу. 

Било би доволуно као члан 60 ставити прооис да послодаваи јамчн 
за порез кућног ломоћника, a било би још социјалније кад би се порез 
icjnh'Hor помоћника уопће саовим пребаиио иа жклодавца. 

У чл. 66 треба изоставипн ријеч „уопште" a умјесто „важи судсжи 
крииични паотупак" ставити „важе судски гфогоки'.' или „важе npo- 
писи Закона o устројству шродних судова", јер судског крииичног 
постугтка још немамо. 

У чл. 67 ггреба точку 3 или сасвим изоставити, јер се њом крши 
припцип правне сигурности или изиијешшм онамо, да се 'правоснажни 
a неправилно изв.ршени разрез пореза може измијемити у року од 3 го- 
дине од дана 'саопштења ако je неправилно извршени разрез пореза 
посљедица камве кридаичне радње пореског обвезншка. 

У чл. 72, точка 4, преба иза ријечи „оставине" ставити „и поклоне". 

У Беопраду, 24 октобра! 1945 
'Мгатостар лраиосуђп  ДФЈ 
Фране Фрол, с. р. 

(У дискусији су учествовали Добривојс Радосављевић, Живота 
Ђермановић, Владимир Туиовић, др Обрен Благојевпћ, Војин Bajomih, 
Kitpo Глигоров, Мато Русковић и Спојгди« Солдаговић, али говори нису 
сачувани.) 

Претседавајући: IIouiiu je ралакииона комисија са иовереииком 
Владе шрсгледала све измене и допуне ставл.ене и прихваћене у току 
диакусије, предлажем да се у Предлогу закоиа o непосредним лорсзима 
иовјппс one мзмеие и допуне и да се Прстседниипву Принремрне народне 
скутптиие предложи усвајаи.с закопског прсдлога са свим нзменама и 
допунама које hy сада прочитати   (ч ni a): 

У чл. 3, став 2, после рсчи „плаћају" брише се реч „ове", a после 
речи „порезе" умсИу сс речп „по овом закому". 

У чл. 6, craB 1), па крају реченице додају сс ■рсчи „a под условом 
рстипроцитета". 

У стапу 2 чл. 7 измсђу речи „рокоис" и „који" уме1»у сс речи „који 
иису прсдвЈфеии no овом Закону, a". 

У ставу 3 истог члана, npua речеиииа се мсп.а п гласи: „Kao дан 
предаје рачуна се и даи прсдаје iionmi". 
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Чл. 9 се рашчлањује на три тачке и гласи: 
„Порез no одбигеу наплаћује се приликом исплате или обрачуна 

прихода без доношења пореске пријаве, a плаћају га: 
а) радници и намештеници — на приход из односа службе; 
б) лица која примају хонораре, награде и слично за уметничке, 

научне, стручне и друге послове — на хонораре, награде и слично; и 
в) сопственици улога на штедњу (тто књижицама, текућим рачу- 

нима и сл.), хартија од вредности и удела — ш приходе од улога, хар- 
тија од вредности и удела". 

У чл. 16, став 1 између речи „или" и „уз" умеће с€ реч „и". 
У чл. 18, став 2, између речи „имања" и „дужни" умећу се речи 

,,сем удовица са правом удовичког ужитка". 
У чл. 22, став 1, уместо речи „од камата на штедне улоге" долазе 

речи „од улога на штедњу". 
У чл. 24, став 1, између речи „односно" и „давања" умећу се речи 

„у тренутку". 
У ставу 2 »стог члана после речи „a плаћа се и na наслеђа" уместо 

речи „легата" долази реч „легате", и бришу ов последње речи уколико 
на њих већ тамо није плаћен одговарајући порез. 

У ставу 3 истог члана бришу се последње речи „сем у случају да 
наши државља«и v п.иховој 31е1мљи овај порев не плаћају". 

У чл. 33, став 2), тачка 3, уместо речи „резервних фондова" долази 
реч „резерви". 

У чл. 50, тачка 1 и 2 чине тачку 1 'која гласи: 
„1) За кућне помоћнике и лииа која не обављају привредну делат- 

ност у сталном локалу или на сталној пијачпој тезги већ на јавним ме- 
стима или no кућама (посачи, тестераши, торбари, улични продавци 
итд.) 300 динара годитње;" 

Тачка 3 постаје тачка 2. 
У чл. 58, став 3, уместо броја „500" долази број „50". 
У чл. 61, став 2, треба да стоји ,,од 1000 до 500.000 дниара". 
У ставу 4 истог члапа после речи „казннће се физичка лииа", умећу 

се речи „тшред казне". 
У чл. 65, став 2), посл^ речи „односно" бришу се речи „обласиом 

(покрајшкком) пародном олбору", a додају се речи „финамсиоком оде- 
лсп.у аутопомнс покрајипе, односпо финансиском одеље1иу обласиог 
народног одбора". 

У ставу 3) бршпу се последн.е речи „односио обласпом народном 
одбору" a додају се речи „односно порсској комисији при Фииансиоком 
одсл>С11.у аутоиомие псжрајиие или области". 

Став 4) истог члана меља се и гласи: 
„Комиснја при земаљском Мимигстарству фнпансија односно при 

•I'iiiiaiiciioKDM одсл.сп.у аушиомне noKpajmie или обллсти састоји сс од 
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пет чланова које бира земаљска Народна влада односно Претседништво 
Скупштине Аутономне покрајине односно извршни обласни одбор. 
Референта лоставља земаљски Министар финансија, односно Повереник 
финансија   Аутономне  локрајине   или   Претседник   Обласног  одбора". 

Став 2) члана 72 постаје став 1) истог члана. 
Став 3) постаје став 2). 
Став 4) постаје став 3). 
Став 1) члана 72 лостаје «ови члан 73. 
Има ли примедаба  на  извештај редакционе комисије?   (Нема.  — 

Прима се.)  Остало нам je још да изабереио известиоиа. 

Добривоје Радосављевић: За  известиоца ттредлажем друга  Глиго- 
рова. (Прима се). 

Претседавајући: Добро, онда можемо ааисгвучигги ову седницу, a на- 
редну заказујем за сутра пре подне у 10 часова са овим дневним редом: 

1) претрес   Предлога   закона   o   регулисању   предратних  сбавеза, 
2) претрос Предлога закона o валоризацији, н 
3) претрес Предлога закона o ■коначној ликвидаиији земљораднич- 

ких дугова. 
Седница je закључена. 
(Седиица je за^ључена у 23,30 часопа). 
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7 SEDNICA 
(25 oktobra 1945) 

Početak u 10 časova. 
Prclsedavao Kiro Gligorov. 
Prisutni: Vojin Bajović, Mato Rusković, Nikola Donović, Vladimir 

Tucov'c, Života Dermanović i Stojadin Soldatović; 
Poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević, pomoćn'k Ministra 

finansija. 
Pretsedavajući: U otsustvu prctsednika i potprctsednika, otvarani 

sedmu sednicu Finansiskog odbora Privremene narodne skupštine l 
molim zamenika zapisničara druga Vojina Bajovića da pročita zapi- 
snik sinoćno sednice. 

Zamenik zapisničara Vojin Bajović čita zapisnik šesto sednice Fi- 
nansiskog odbora od 24 oktobra 1945 godine. 

Pretsedavajući:  [ma li  primedaba?  (Nema).  Zapisnik  je overen. 
Prelazimo na dnevni red. 
Na dnevnom redu je pretres Predloga zakona o regulisanju pred- 

ratnih obaveza. 
Ima reč poverenik Vlade dr Obren Blagojević. 
Poverenik Vlade dr Obren Blagojević čita obrazloženje Ministra 

finansija DFJ o Predlogu zakona o regulisanju predratnih obaveza. 
(Videti „Zakonodavni rad Pretsedništva AVNOJ-a i Pretsedništva 
Privremene narodne skupštine", str. 1003, izdanje Prczklijunia Narodne 
skupštine FNRJ, 1951 g.). 

Pretsedavajući: Pro prelaska na diskusiju imam da pročitam jedno 
pismo koje je prim'.o Finansiski odbor od „nekoliko nameštenika i rad- 
nika" koji ga nisu potpisali (č i t a); 

FINANSISKOM ODBORU PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINI: 
Pri'dCog d« ipr«lTaliiiii iknirs za IMOfanlBuiMte ПЧИм i pCoit'c 
i  provt/.iJK.' јлЛшк« autu u jjruipu rzua-clk-ika b:a do 1().(XX) 
dlmn. 

Dnevni listovi su doneli ćlanke o zakonu za određivanje kursa pred- 
ratnog dinara, pa kako se u novinama ne vid: da su u grupu   ii z u z c- 
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taka uzete u obzir neobračunate i nenaplaćene zarade do rata 1941 g. 
radnika, nameštenika i putnika, to ukoliko po ovome slučajno nije 
ništa rešeno, slobodni smo Odboru skrenuti pažnju na to, jer bi time baš 
najslabiji bili pogođeni. 

Ima mnogo slučajeva, da je iznenadni napad Nemačke 1941 g. kao 
i mobilno stanje, mnoge radnike (naročito mesečare) kao i činovnike i 
trg. putnike omeo u obračunavanju njihove zarade sa poslodavcima. 
Mnogi su 6-IV-41 iznenadno otišli u rat, mnogi koncem marta mobili- 
sani a trgovačkim putnicima i prodajnim činovnicima, obično se obra- 
čunavala provizija od koje su oni živeli često posle 1—2 meseca a da- 
vane im samo akontacije naravno uvek manje, nego što je njihova zle- 
huda proseč na zarada iznosila. Veći broj ovih dospeli su u ropstvo i1 

vratili se u otadžbinu tek posle 4 god. 1 po povratku nisu se sa poslo- 
davcima mogli obračunati, jer se nije znao kurs predratnog dinara 
prema dinaru DFJ. 

Ovde se radi većinom o iznosima od nekoliko hiljada dinara, pa 
verujući, kada su se imali u vidu mali ulagači do 20.000 dinara i ušli u 
grupu Izuzetaka, da će Odbor, ukoliko to slučajno nije predvideo, uzeti 
u obzir i zaradu malih nameštenika i radnika bar do sume od 10.000 
dinara 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 
Nekoliko nameštenika i radnika 

Predlažem da predemo na diskusiju s tim da pošto je 
i ovo važan zakon izaberemo uži redakcioni odbor koji će srediti svo 
predlogo za izmene i dopune, kako bismo dobili u vremenu za sastav- 
ljanje izveštaja za sednicu Pretsedništva. Treba uzeti u obzir i pri- 
medbo ministra druga Frola. (Videti prilog na kraju knjige). 

(U diskusiji o ovom zakonskom predCogu učestvovali su i govorili 
z a Mato Rusković, Vojin Bajović, Kiro Gligorov, dr Obren Blagojević 
i Života Đermanović, a Nikola Donović protiv, ali govori nisu sa- 
čuvani.) 

Pretsedavajući: Uža redakciona komisija izvršila je pregled svih 
"zmena i dopuna koje su ovde predložene i usvojene i sa poverenikom 
Vlade predlaže da se u Predlogu zakona o rogulisanju predratnih oba- 
veza koji je podneo Ministar Mnans'ja izvrše sledeče izmene i dopune 
(čita): 

U članu 2 tačka a) i b) menjaju se '■ glase: 
„a) Ulozi do 20.000 starih jugoslovenskih dinara zaključno na sle- 

deči nač'n; 
Iznosi do 2.000 .starih jugoslovenskih dinara zaključno po srazmeri 

dva stara ju^oslovenska dinara jednako jedan dinar Demokratske 
federativne Jugoslavije; 
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Višak preko 2.000 do 5.000 slanh jugoslovensk'h dinara zaključno 
po srazmeri pet starih jugoslovenskih dinara jednako jedan dinar De- 
mokratske federativne Jugoslavije. 

Višak preko 5.000 do 20.000 starih jugoslovenskih dinara zaključno 
po srazmeri sedam starih jugoslovenskih dinara jednako jedan dinar 
Demokratske federativne Jugoslavije. 

b) Ulozi veći od 20.000 starih jugoslovenskih dinara po srazmeri 
iz prvog stava člana 1 ovog zakona, i to ceo iznos uloga, s tim da рто- 
tivvrednost u dinarima Demokratske federativne Jugoslavije ne može 
biti manja od protivvrednosl; uloga od 20.000 starih jugoslovenskih 
dinara obračunatog po prethodnoj tački". 

Članovi 4 i 5 brišu se. 
Član 6 postajo član 4. 
Član 7 postaje član 5. 
Član 8 postaje član 6. 
Član 9 postaje član 7. 
Član 10 postaje član 8 i između reči „korisnicima" i „na plate" 

umeću se reči „na obaveze države prema ratnim inval'dima i njihovim 
porodicama". 

U istom članu umesto reći „člana 7 i člana 9" dolaze reči „člana 
5 i člana 7". 

U istom članu bri'e se pretposlednja reč „zakonski". 
Član 11 postaje č'.an 9. 
Član 12 postaje član 10 
Član 13 postaje član 11. 
Član 14 postaje član 12. 

Ima 1: primedaba na izvežtaj redakcone komisije? (Nema). 

Nikola Donović: Pošto sam glasao protiv i u načelu i u poje- 
dinostima i pošto sam stavio svoje rezerve na pojedine članove, to ću 
ja, sasvim prirodno, podneti pismeno i svoje odvojeno mišljenje na pre- 
dlog Zakona o regulisanju predratnih obaveza. 

Pretsedavajući: Finansiski odbor prima ovu 'zjavu znanju. 
Prima U se Predlog zakona o regulisanju predratnih obaveza sa 

predloženim izmenama i dopunam,"? (Prima. — Nikola Donović: 
Ja glasam protivi). Objavljujem da je Predlog zakona o regulisanju 
predratnih obaveza primljen sa jednim glasom  protiv. 

Predlažem da izaberemo izvvstioca većine. Ako dozvolite da pre- 
dložim ja. (Dozvoljavamo). Predhžom za izvestioca narodnog posla- 
nika druga Matu Ruskovića. (Prima se). 

Pošlo sada ne možemo završ:li sa dnevnim redom, predlažem da 
0vu sednicu zaključimo, a da narednu zakažemo za po podne u 5 
fasova. 

(Sednica je zaključena u 13,50 časova). 
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8 СЕДНИЦА 
(25 октобра 1945) 

Почетак у 17,30 часова. 

Преггседавао прегседник Финансиског одбора Приирсмене народне 
скупштине Бранко Златарић. 

Присутни: М<ивота Ђерманопић, Јоснп Јерас, Влади.мир Туиовић, 
Киро Глигоров, Војин Бајовић и Стојадин Солдатовић; 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић, помоћник Министра 
фииапсија. 

Претседннк: Отварам осму сједнииу Финансноког одбора са дчев- 
ним редом претходне сједниие: претрес Предлога закона o валориза- 
цији. Ријеч има повјереничс Владе ДФЈ др Обрен Благојевић. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић чита обравложење Ми- 
нистра финансмја ДФЈ o Предлогу закона o валоризаиији. (Видети „За- 

коиодавни рад Претоедииштва АВНОЈ-а и Претседништва Привремепе 
народне окупштине", сгр. 1010, издање Президијума Иароднс скуп- 
штине ФНРЈ, 1951 године.) 

Претседник: Отварам дискусију у начелу. 
(У дискуснјн у иачелу учествовали су Киро Глигоров, Живота Ђер- 

мановић, Бранко Злагарић и др Обрен Благојсвић, али говори нису са- 
чувани.) 

Прет-ссдник: Прелазимо на претрес у поједипсхгтима. Има риј^ч Жи- 
вота ЂермаиовиН, 

Живота Ђсрмановић: Ово je једап важан привредни закои и мепи 
се чини да je он веома пручио иарађен. Право да вам кажсм ja ne видим 
шта бисмо ми у љему могли да измеиимо или допуиимо. Ja то говорим 
на основу тога што сам законски преллог неколико пута прочтао и 
пашао сам да je TO један од всома стручио-солидно саставл.ених закона. 

Повреник Владс ДФЈ др Обрен Благојмић: Ja бих имао да предло- 
жим само једшу измену у члану 3, ако других примедаба псма. Предла- 
жем да се у ставу 3) члан 3, на самом крају, убаци само Једна реч, да 
сс уместо „лри сваком Минисгарству фииапсија" стави „tipu сваком зе- 
мал.ском Миниоарству финансија", да би било joui јасније. 
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Претседник; Ако других приједлога за измјене и долуне нема..; (Не 
јавља се нико), стављам законски приједлог на гласање у цјелини. 
Прима ли се Приједлог закона o валоризаиији са допуном у члану 3? 
(Прима). Има ли IKO против?   (Нема). 

Објављујем да je Приједлог закона o валоризаиији једногласно 
усвојен са допуном у члану 3. 

Треба да одредимо извјестиоца. 

Киро Глигоров: Предлажем за известиоиа друга претседника Злата- 
рића. (Прима се). 

Претседник: Прелазимо на посљедњу тачку дневног реда, на пре- 
трес Приједлога закона o коначној ликвидацији земљорадничмих дугова. 

Има ријеч понјереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић чита образложење Ми- 
иикггра финансија уз Предлог закона o коначној ликвидаиији земљо- 
радничких дугова (Видети „Законодавни рад Претседништва АВНОЈ-а и 
Претседништва Привремене иародне окупштине", стр. 1020—1022, из- 
дање Президијума Народне скупштине, 1951 r.). 

Претседник: Огварам диокусију у начелу. 

Живота Ђермановић: Другови, ja у име своје лично и у име На- 
родне сељачке странке поздрављам доношен.е Закона o коначној ликви- 
дацији земљорадиичких дугова. 

Земљорадничми дугови код нас претстављали су више од једне де- 
Ценије питање које je притискивало и спутавало нашу ползопривреду у 
сваком њеном корачању напред. Земљораднички дугови били 'Су права 
мора за наше село, јер су се они гомилали зеленашком и екоплоататор- 
ском политиком бпвших режима чсоји су пл.ачкали разбијеног и заоста- 
лог сељака којн je у два велика светска рата и у Балтсанском рату дао 
толике жртве и талико подиео за слободу и незавионост. Ми знамо 'нај- 
боље колико се земл»орадничким луговима итекулисало и са колико 
Демагогије je TO питање било увијано, са колико се безочности трго- 
пало н радило против села a за рачун капиталиста и баикара. 

Овим законом ми ћемо пошуно и sa ota времена лиадждирати зе- 
мл>оралничке лугове који су сс попели до огромних износа које наша 
пол.опЈширсла пиклд нс би могла платити зеленашима да није дошло до 
победоноспе Иародпоослоболнлачкс бо^е. Ja ИПСЛИМ да ми ништа всћс 
sa name село у периоду од ослобођеља до далас нисмо учииили до овога 
закона којим ћемо ослободити наше сељаке дугова који су у суипиин 
били шчфапсдми, нспраиичпи и ако хоНете, амоЈмлии. Ми овим закоиом 
бришсмо све оне нсправде и лшквидирамо са оном лљанмом којом су 
Капиталисти и банкари довели село na руб пропасти и у апсолутиу зав:'- 
сност од ссбс. Jop, ви зиатс да су сељачки дугоин увек били монета 
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којом су куповане гласачке куглиие и да се увек пред изборе обећавало 
да се они укину, али то обећање никада није иопуњено. 

Ja сам уверен да ће доношења овог закона лоздравигги све наше 
сељаштво и у то име ja поздрављам и захваљујем Влади маршала Тита 
која се нашла побуђеном да ово питанЈе једанпут скине са дневног реда 
и да сељаке ослободи рокова које су им сгавили зеленаши и разне клике 
окупљене сжо краља, који je био највећи зеленаш, и да им се омогући 
обнова газдинстава и уопште напредак пољопривреде. 

Владимир Туцовић: Ja исто тако изјављујем да ћу са радошћу гла- 
сати за овај закон. Овим законом не само да ћемо ликвидирати једио 
наслеђе од предратних ненародних режима, већ ћемо њиме учврстити 
ввру нашег сељака у то да je ово заиста народна држава и да te нова 
власт номрвно и исшноси залаже за народнс интересе и за народни бо- 
л>итак. Закон ca^i два три пута прочитао и не ■налазим да бнсмо што у 
њему требали мењати, осим извесних ситних лојединости које je си- 
гурно и редакинона комисија приметила. 

Јосип Јерас: Наше сељаштво шнром нове Југослапије поздравићс 
доношеље овог закона 'који he, ■насупрот лредратним законима o тако- 
званом обавезном регулисању земљорадничких дугоиа, допринети да се 
са чв!рсто.м одлучношћу питање земљорадничких дугова коначио ликни- 
дира. 

Наша Савезна влада на челу са маршалом Титом Законом o аграр- 
ној реформи и колонизацији дала je neh пепобитан Д01каз o том© колико 
она води бригу o напретку нашег селп. Овим вакоиом та њена лолитика 
се још једном потврђује и ja зато поздрављам доношење овог важног 
не само економског него и политичког закона. 

Стојадин Солдатовић: Говорима предговориика не бих имао шта да 
додам осим то да he наши сељааи, који су из дневне штампе сазнали да 
се слрема овај закон, примити ову иест са великим олакшањем, j ep су 
били у неизпосности како he се то питаље решпти. Меии само није јасио 
заигго овај закон нисмо доиели лре кад je већ бно прнпремл.ен. Гласаћу 
за. 

Повереник Иладе ДФЈ др Обрен НлагојеннК: Овај закои je inil^n 
истовремено кад и другм скономски закони које смо авде претресали н 
које смо усвојнли. Ja шклим да je овај зз«он могао доћи нетто pamijo, 
али не пријс замјене иоичаиица и осталих мјера које смо предузели na 
сектору финансија и уопште na економској обпопи зсмл>с. Уосталом, ии 
досада од сел.ака пије ништа naiuiahimaiio, тако да je оио питап.е мнро- 
»ало a сада се јсданпут за к:нагда ■скила са дииижи- реда. 

Прстседник: I lomi« сс втлс мико ne јанл.а :ta рнјеч, пнгам да ли сс 
Приједлог закона o коначној ликнидацнји земљоралиичких дугова ирима 
у начелу? (Прима). Објавл.ујем да jt' llimjejuior з.^кона o коначпој ли- 
квидацмји земл.оралничких дугонп пјшмл.оп у пачшу. 
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Прелазимо на лрегрес у појединостима. Читаћемо члан no члан. 
Молим друга Глигорова да чита наслов и члан 1. 

Записничар Киро Глигоров чита наслов и члан 1 no предлогу Ммни- 
стра финансија. 

Претседник: Има ли примједаба? (Нема). To значи да наслов и члан 
1 примамо. 

Прелазимо na члан 2. 
(За овим je Финансиски одбор, једногласно и без измена, примио 

члан 2 и 3 Закона o коначној ликвидацији земљорадничких дугова no 
предлогу Миннстра финансија.) 

Претседник: Прелавимо на члан 4. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: Имам да предложим 
амандман за члан 4. 

Предлажем да се при крају овог члана изврши ова допуна: да се 
умјесто ријечи „платиће своје дугове у потпуности" каже „ллатаће у 
року од 6 мјесеии no стулању на снагу овог заишна своје дугове у 
потпуности", затим да се ту избрише тачка и да се у наставку дода ово 
„пошто претходно буду обрачунати у динаре ДФЈ no ставу 1) члана 1 
Закона o регулисан.у предратних обавеза и то без додатка икаквих ка- 
мата". 

Овим желимо да утврдимо рок за регулисаше дугова земљорадника 
који ннсу обухваћепи чланом 1, 2 и 3, али да te то учнни пошто се лу- 
гови обрачунају no Закону o регулиса1ну предратних обавеза и да се 
на те дугове не могу додавати камате. 

Прстссдинк: Прима ли te амапдмап уз члан 4? (Прима). 
Прелазимо на члан 5. 

Записничар чита члан 5 no предлогу Министра финапсија. 
Ирстседннк: Има ли примједаба? (Иема). 
Прелазимо na члан 6. 

Повсреник Владс ДФЈ др Обрсн БлагоЈевић: Предлажем да сс у 
ОВОМ члаиу, у другом рсду, послијс рнјечи „педовртеии посгуппи" умет- 
ну ријечи „за смањен.е дуга" и да се у овом члану где год стоји у 
вагради „Дирскцијс sa лшгнидацију зсмл>орадпич1Ких дугова" то из- 
6i)iime. To нсто предлажем да сс учнпи и у члану 7, јер mije потребпо 
да се наглашава „Дирекција за ликнндапију земл.()1)адиич'ких дугоиа" 
iiDinto je оиа у склопу Ирииилегоиале aipapne баике, a ona ov у закопу 
третира као   нјеровник. 

Прстседннк: Има ли joni каквих примједаба на члап G и 7? (Иема). 
Трсба ли да их чигамо? (lle ipe6a). 

Прелавиио na члан н. 
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Записничар чита члан 8. 
Претседник: Има лн примједаба? (Не.ма). Прима ли се члан 8 како 

je предложен? (Прима). 

Прелазимо на члан 9. 

Повереник Владе ДФЈ др Обрен Благојевић: У име Министра фи- 
нансија поднооим амандман на члаш 9 и молим да се он усвоји. Ha недо- 
статке првобитне стилизације члана 9 указало je Министарсгво за Кои- 
ституанту и Законодавни савјет Владе ДФЈ, na je Министар финанснја 
те примједбе лрихпатно и моли да се као члан 9 усвоји сљедећа форму- 
лација   (ч и т a): 

Члан 9 

Опи прописи Уредбе o ликвидацији земљорадничких дугова од 2G 
септембра 1936 годнне који ннсу у супротности са Одлуком Претседни- 
штва АЈ^гифашистичког вијећа народног аслобођења Југославије o уки- 
дању и неиажности свих правинх прописа донијетих од стране окупа- 
тора и њихових помагача за вријеме окупаиије; o важности одлука које 
су за то вријеме донијете; o укидању правних шрописа IKOJH су били na 
снази у часу непријатељоке окупаиије, од 3 фебруара 1945 године, и 
прописима овог За^она, примјењиваће се. 

Претседник: Прима ли се овај нови члан 9? (Прима). Има ли ко 
п p o т и в ?   (Иема). Прелазимо на чла« 10. 

Залисничар чита члан 10 no предлогу Мишктра фпнапсија. 
(За овим je Фипансиски одбор, једногласно и без измена, прпмио 

чланове 10, U и 12 Предлога закона o копачпој ликиидаипји земљорад- 
пиччсих дугова no предлогу Министра фипапсија.) 

Претседник: Стављам 11|)иједлог закопа o коначној ликвидацијп 
земљорадничких лугова са измјепама и допупама iKOJe су овдје прихва- 
ћене на копачпо гласање. Прима ли се? (Прима). Има ли ко п рот и в? 
(Нема). Обја'ВЛ>ујем да je Пријеллог Закона o копачној ликвпдапији 
земљорадпнчких дугова јелпогласно усвојеп у Фина«СМСКМ1 одбору 
Нрмнремепе народпе скутптипе. 

Молим да се одрели извјесшлац. 

Живота Ђерманови!): За манестопа ирсдлажем друга прегседиика 
1)1)а№ка Златарића. (Прима се). 

Претседннк: Овим смо исцЈм^ели лпсвпн ред, тако да ову сјелницу 
можемо за1кл.учити. 

Нарсдна сједпипа <5иће заказана ппсмеиим путем, ако будс било 
порребно. 

(Седница je закл.учена у 19,30 часова). 
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ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА O КРИВИЧНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗА РАСТУРАЊЕ ЛАЖНИХ 

ГЛАСОВА ЗА ВРЕМЕ PATA 

Члан 1 

Лица која за време рата растурају лажне гласове којима се узру- 
jaiui стшовништво кажњаиају се дресудом војиих судова на казиу 
лишеља слободе са принудним радом у трајању од две до 'пет година, 
ако ова делатиост no свом 1карактеру не поилачм за собом тежу казну, 
no Уредби o Boj'ififM судовшма од 24  маја  1944, члам 2,  12,  14 и  15. 

Члан 2 

Под растурањем лажних гласова разуме се предаиаље гласова било 
неколиципи лииа, било .салго једном лицу, « то без обзира да л« се 
ono вриш rajno, тј. ишверлуивим дошаптавањем лажпих гласова другом 
лицу или другнм лицима, јавно, тј. гласпим изношсњет лажних вести 
пред друрим лицима која m wory чути, усмепо или писмепо. 

Кривипа je иа|К)чнто тешка ако се растурање лажних гласова врши 
путем штамое. Облик растураља лаонних гласооа узима се у обзир само 
за одмеранање неличине каапе. 

Чл!ап 3 

Лажппм гласовпма имају сс смаг|кггп гласони кој^н ne одговарају 
сгварности, na било да <е п.пма измосе саснпм непсктојеће чињенице, 
било да сс њима пзир1»у у овом илп опом правпу чпп.епипе које су се 
стнарпо доголиле. 

I'acrypan.e лажпих пмсоиа кажцуиж) je no оио.м закопу без обзира 
Ha то na какву се обласг жнвога Лемсжратоке федератнвпе Југославије 
олп(ке тм лажпи гласови. 

Члап 4 

За упфђивам.е кривнпе пије довољна сама чиилпииа pacTyipan>a 
лажпих гласоиа. I Јеопходно je да лажии гласоии буду uiKim да шогу 
"i.itnaiii v.ipvjanoci у сгапоитптву гј. сп«)|>нти папику, изазвати n<;p- 
i*').ty, iiocejain сграх или иаазнати попоуздап.с у спагу државе и iieno- 
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верење лрема постојећем поретку. Да ли овај или онај лажни глас 
може изазвати такве лсмгледице, суд ће одлучиватн коикретно за овакн 
посебни случај у зависности од фактичних околности, нпр. од самог 
садржаја растурвних лажних гласова, од карактера средине у којој су 
лажни гласови растурени итд. 

Члан 5 

За расматрање криаице нема значаја како су друга лиш примила 
растурвне лажне гласове, тј. да ли je тим гла^овима стварно изазвана 
узрујност у становништву. Довољно je да су лажни гласови такне 
прнроде да могу изазвати такву последицу. 

Члан 6 

За утврђивање мривице no делу растурања лажних гласова није 
лотребно да je растурач био свестан штете исоју може у време рата 
нанети на|роду и држави растура1Бем лажниос гла-сова. 

Код случаја кад je растурач био овестан штете коју могу у врсме 
рата изазвати лажни гласови које растура, a особито ако je постојала 
његова CBeciHa .намера да изазове узрујаност у становииштву, суд he 
обавезно испитати «е сачињава ли такво растура11>с лажЈшх гласова 
тежу мрииицу кажнлву no Уредби o BOJHHIM судовима од 24 маја 1944. 
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PREDLOG 
ZAKONA O KAŽNJAVANJU ZLOČINA l PRESTUPA 

PROTIV OTADŽBINE 

Član 1. 

(1) Kao zločin protiv otadžbine kaznićo se svaka radnja kojom se 
ide na to da se putem nasilja ili terorom obori, potkopa ili oslabi narodna 
vlast i postojeće državno i društveno uređenje u Demokratskoj fede- 
rativnoj Jugoslaviji, ili da se potkopa ili oslabi njena spoljna bezbednoet 
iJi osnovne demokratske, političke, nacionalne i ekonomske tekovine 
oslobodilačkog rala. 

(2) Kazniće se kao zločin protiv otadžbine svaka radnja iiz prethod- 
nog stava i onda ako je uperena protiv drugih država sa kojima Demo- 
kratska federativna Jugoslavija ima ugovor o savezu, prijateljstvu :li 
saradnji ili sa kojom zajedno vodi rat kao saveznik. 

Član 2. 

Za zločin iz člana 1. kazniče se: 
1) ko preduzme kakvo delo koje ide na to da se silom obori Sa- 

vezna vlada ili vlade saveznih zemalja Demokratske federativne Jugo- 
slavije, Narodno pretstavništvo Jugoslavije kao celine ili njenih saveznih 
zemalja ili uopšte zakoniti izborni organi državne vlasti, ili ko preduzme 
delo da se navedeni zakoniti organi državne vlasti silom ili prelnjom 
sile sprečo da vršo svoja zakonita prava i dužnosti ih da ih vrše u pravcu 
u kome želi izvršilac nasilja; 

2) ko izvrši izdajstvo otadžbine, t.j. delo koje je upereno na to da 
so ošteti vojna snaga i odbranbena sposobnost Demokratsko federativne 
Jugoslavije, da se uništi ili potkopa nezavisnost države ili neprikosno- 
venost njeno teritorije, kao špijunaža, izdavanje državnih i vojnih 
tajni, prelaz na stranu neprijatelja, vrbovanje ili mobilisanje jugoslo- 
venskih državljana za službu u neprijateljskoj vojsci; bekstvo iz zemlje 
suvim, vodenim ili vazdušnim putem; 

3) ko izvrši ratni zločin, t.j. ko u vreme rata i neprijateljsko oku- 
pacije radi kao pokretač, organizator, naredbodavac, pomagač ili nepo- 
sredni izvršilat masovnih ubistava, osudivanja na smrtno kazne, i njiho- 
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vog izvršivanja, hapšenja, mučenja, prisilnog iseljavanja ili odvođenja 
u koncentracione logore, u internaciju r na prisilni rad stanovništva 
Jugoslavije; ko pod istim uslovima vrši potkazivanja koja imaju za re- 
zultat u ovom stavu navedeno mere terora i prisiljavanja ili ko pod 
istim okolnostima naređuje ili vrši paleže, uništavanja ili pljačku javne 
ili privatne imovine; ko postane funkcioner terorističkog aparata i po- 
licijskih formacija okupatora ili službenik zatvora, koncentracionih i 
radnih logora, te nečovečno postupa sa jugoslovenskim državljanima i 
ratnim zarobljenicima; 

4) ko u vreme rata organizujo ili stupi ili vrbuje druge da stupe u 
naoružano vojničke ili policijske formacije sastavljene od jugoslovenskih 
državljana u cilju pomaganja neprijatelja protiv svoje otadžbine; 

5) ko u vreme rata 'koji se vodi protiv Jugoslavije ili njenih sa- 
veznika primi službu u neprijateljskoj vojsci ili primivši se takve shlžbe 
učestvuje u ratu kao borac protiv svoj© otadžbine ili njenih saveznika; 

6) ko se u vreme rata i okupacije primi službe u organima nepri- 
jateljsko vlasti i pomaže isto u sprovodenju irekvizicije, oduzimanju 
hrane i drugih dobara ili u sprovodenju ma kakvih prisilnih mera prema 
stanovništvu Jugoslavije; 

7) ko organizuje oružanu pobunu ili učestvuje u njoj ili organizujo 
oružane bando ili njihovo ubacivanje na teritoriju države u ciliu vršenja 
dela iz člana 1 ovog zakona, ili ko napusti svoje mesto stanovanja i 
stupi u grupu naoružanu i organizovanu za vršenje takvih dela; 

8) ko u zemlji ili van nje organizujo udruženje sa fašističkim cilje- 
vima radi vršenja zločina iz člana 1 ovog zakona; 

9) ko kao državljanin Jugoslavije radi na tome da pridobije stranu 
državu na ral protiv svoje otadžbine ili na oružanu intervenciju, na 
ekonomski rat, na uzapćenjo Imovine Demokratske federativne Jugo- 
slavije ili njenih državljana, na prekid diplomatskih odnosa, raskidanje 
tneđumrodnifa ugovora ili na mešanje u unutrašnje poslove svoje otadž- 
bine ili ma čime pomaže stranu državu koja se nalazi u ratu sa De- 
mokratskom federativnom Jugoslavijom; 

10) ko vrši špijunažu, t.j. predaje ili krade ili prikuplja podatke I 
dokumenta, koja i>o svojoj sadržini pretstavljaju naročito čuvanu dr- 
žavnu ili vojnu tajnu, u cilju da ih preda stranoj državi, neprijateljskoj 
ili fašističkoj organizaciji ili ma kome nepozvanom licu; 

11) ko liši života vojno lice, milicionera, vojnika Narodne odbrane 
ili neke druge jugoslovenske vojne formacije ili takva ista lica saveznič- 
kih i prijateljiskih država, ili pretstavnika ih služi>enika naiodne vlasti 
prilikom ili povodom njegovog vršenja službene dužnosti; 

12) ko u cilju navedenom u čl. 1 razori ili oUeti rušeiijem. palje 
njem ili drugim sredstvom sredstva saobraćaja ili javnih veza, vodovod, 
kanalska postrojenja, javna skladišta i uopšte javnu imovinu. 
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Član 3. 
(1) Dela iz člana 1 i 2 kazoiće se lišen jem slobode sa prinudnim 

radom, konfiskacijom imovine i gubitkom političkih i pojedinih građan- 
skih prava, a pri postojanju naročito otežavajućih okomosti smrću. 

(2) Sva dela iz čl. 1 i 2 povlače pritvor krivca. 

Član 4. 

(1) Ako je izvršilac zločina iz t. 1—12 člana 2 pobegao iz zemlje 
s neprijateljem ili u inostranstvu radi na ostvarenju istih zločma, ka- 
zniće se i gubitkom državljanstva, a isto tako 'v članovi njegove uže po- 
rodice ako su zajedno s njime u inostranstvu. 

(2) Za zločine iz t. 1—12 člana 2 izvršilac odnosno naredbodavac 
ne može biti kažnjen manje od 3 godine lišenja slobode s prinudnim 
radom i obavezno se kažnjava gubitkom političkih ! pojedinih gra- 
đanskih prava. 

Član 5 

(1) Saučesniei, pomagači i članovi organizacija Obrazovanih u cilju 
vršenja zločina iz čf. 2 kazniće se pri postojanju olakšavajućih okolnosti 
lišen jem slobode s prinudnim radom ne manje od jedne godine. 

(2) Član kakve organizacije iz t. 7 i 8 člana 2, koji se svojevoljno 
preda vlastima, otkrije organizaciju ili saopšti o njoj važne činjenice 
pre no što on ili organizacija izvrše neki zločin po ovom zakonu, oslo- 
bodiće se krivične odgovornosti, a u slučaju da je zločin izvršen, ka- 
z-nićo se najnižom kaznom dopuštenom za ^počinjeni zločin. 

Član 6. 
Za tešku tclesnu povredu lica navedenih u t. 11 člana 2, izvršenu 

pri istim okolnostima predvidenim za delo ubistva, kazniće se izvršilac 
tišenjem slobode s prinudnim radom ne ispod jedne godine. 

Član 7. 
(1) Lice za koje se dokaže da je znalo za pripremu ili za izvršenje 

jednog od zločina iz t. 1—12 člana 2, a o tome nije izvestilo vlasti, 
kazniće se priiiudnim i adom ne manje od jedne godine. 

(2) Vojno lice koje je znalo za pripremu ili izvršenje dela izdaje i!i 
Špijunaže (t. 1,2 1 9 člana 2), a o lome nije izvestilo vlasti, kazniće se 
Hšenjcm slolKKle s prinudnim radom ne ispod dve godine. 

Član 8. 
(1) Propaganda ili agitacija koja sadrži pozivna nasilno obaranje, 

Potkopavanje ili slabljenje demokratskog državnog ili ■društvenog 
"redni;;!, kazniće se ličenjem S'OIKKIC S prinudnim radom ne ;.s|>od 
Jedile godine 
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(2) Ako i© delo izvršeno putem štampe ili radija, uzeće se to kao 
otežavajuća okolnost. 

(3) kte ove radnje ako izazovu teže posledice ili se izvrše za vreme 
rata ili u mestima pod vojnom upravom, kazniće se kao izdajstvo 
otadžbine. 

(4) Štamparije koje štampaju proizvode kažnjive po ovom zakonu 
konfiskovaćo se. Sopstvenici takvih štamparija kazniće se lišenjem slo- 
bode, a u slučaju da je delo izvršeno iz nehata novčanom kaznom u 
visini do 300.000 dinara. 

Član 9. 
Lica koja za vreme rata privredno saraduju sa neprijateljem odno- 

sno okupatorom, t.j. koja svoja inustrijska, trgovačka, transportna ili 
druga preduzeća Ш svoju stručnu spremu stave na raspolaganje nepri- 
jatelju za ciljeve proizvodnje odnosno sami proizvode predmete koji 
kvalitetom i kvantitetom jačaju ekonomsku snagu i ratni potencijal 
neprijatelja, ili njihova saradnja s neprijateljem sadrži i političku sa- 
radnju i naročito teško oblike eksploatacije i pritiska na radnike uz po- 
moć okupatorskih vlasti, kazniće se lišen jem slobode s prinudnim radom 
do 10 godina i konfiskacijom celokupne imovine. 

Clar, 10 
Ko pomaže ma na koji način naoružane bande ili slične organizacije 

ili daje njenim aktivnim članovima sklonište, dostavlja im, krije ili pre- 
vozi oružje, hranu, materijal, novac i drugo, služi im za održavanje 
veze i čini druge usluge ili ometa vlasti u njihovom otkrivanju i hva- 
tanju, kazniće se lišenjem slobode s 'prinudnim radom ne ispod jedne 
godine. 

Član 11. 
Predavanje, krađa ili prikupljanje ekonomskih podataka, koji P0 

svojoj sadržini ne pretstavljaju naročito čuvanu državnu tajnu, ali p0 

Szričitoj zabrani zakona ili po naređenju rukovodećih privrednih organi 
no podleže objavljivanju, u cilju predavanja uz nagradu ili bez nagrado 
stranim državama, neprijaldjskiin i fašističkim organizacijama ili п0' 
pozvanim licima, kaznće se lišenjem slobode od 3 meseca do tn godine- 

Član 12. 
(1) Postupak [К) delima iz ovog zakona je hitan. 
(2) Pokušaj se kažnjava. 
(3) Osuđeni na smrt za dela iz ovog zakona može biti pomilovan na 

lišenje slobode s ipriiiudnim radom u trajanju od 20 godina. 
(4) Za zločine iz ovog zakona sud može i gde nije izričito određeno 

izreći uz glavnu kaznu drugi' sporcdiK' .postojeće kazne. 
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Član 13. 
(1) Dela iz ovog zakona sude u prvoj instanci narodni okružni su- 

dovi, a za vojna lica odgovarajući vojni sudovi. 
(2) U naroHto važnim slučajevima sudiće za zločine iz t. 1—9 čl. 

2 veća zemaljskih Vrhovnih sudova, a ako je takvo delo od opšteg 
državnog značaja veća Višeg vojnog suda ili veće saveznog Vrhovnog 
suda. 

(3) Zemaljski Vrhovni sudovi sudiće u tom slučaju u prvoj instanci, 
a Viši vojni sud: savezni Vrhovni sud kao jedina instanca. 

Član 14. 
Na presude sudova prve instance ima mesta žalbi na sud više in- 

stance čija je presuda izvršna. 

Član 15. 
{!) Savezni Ministar pravosuđa sprovešće ovaj zakon. 
(2) Ovaj zakon stupa na snagu kad se objavi u »Službenom lisiu 

Demokratske federativne Jugoslavije«, a njegova primena u sudovima 
otpočeće 1 avgusta 1945 godine. 
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ПРЕТСТАВКА 
СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА O АГРАРНОЈ РЕФОРМИ И 
КОЛОНИЗАЦИЈИ 

ОНЕТИ   АгаИЈЕРЕЈОКИ   СИНОЦ 
СРПСКЕ   ПРАВОСЛАВНЕ   ЦРКВЕ 

Бр. 1378 
14/1 авпуста 1945 содагне 

у Бемраду 

Предлогом закана o arpaipnoj рефории и колопизацији »редвнђа се 
одузимање земљшиних поседа цркапа, маиастира, верскнх установа и 
свих врста верских задужбииа, са целокупиим живим и иртвим пољо- 
ирииредним инвентаром и то без икамве штете (чл. 3 т. В. и чл. 4). 

Члан 8 овог законског предлога пак говори, да се богомољама, ма- 
настирима и верским устаноиама, прсма месним условима, могу оставити 
баште, виногради, воћи.аии, н>иве, утриие и шуме највишс до пег хек- 
тара укуине површине, за одржаван»е, или за хумапе устаигове и народне 
скупове, a ако су ове усталове већег историјског запачпјл, може WM се 
оставити у власништво иајвнше до 20 хсктарп обрадиве земље. 

Како ч;с овим закшкким иредлогом задирс у битне имтересе Српскс 
православне цркве јер мамсимум зсмл.итта од 5, односно у најбољем 
случају '20 хектара, ислоиол.ап jo :ta одржаваи.с једног манастирског 
братства и рсдовног манастирског живота жамоли за издржаван.с 
СВвШтенства и црквсних фуикционсра, и o социјалном стараи.у које Цркпа 
и шнасгири врше у народу, то Свсги а'рхнје1)еји.ки шмод има 4aci учи- 
иити следећс ирмгомоЈх.' na  raj законски пројск.п. 

Змсономи пројекат овакав какав je, у односу прсма C|>IKI<OJ право- 
СЛИНОЈ цркви исиао je н нсправсдан и нехумаи и анинсоаијалан и грубо 
врсђа социјалну правду. 'IO сс могло лесиш само зато јср je закоискн 
ripojoK,!' рађси ма брзу руку, бсз »регходиих пЈхшрема и iii)Mi<yiui.ciiiix 
факгнчпих полатака. 

Пре свега ти ооштсиркпсни и манастир.жи поссли нису mi од кога 
ii.nii.nio одунми na Српској цркви н манасшрима д.пи, imni <у cic- 
чени лугсм педопуипепо тиокулаиијс. Te <у зомл.е у мајвоћем броју 
случајева .прпложспс затмтаио цркиама u манастирима као задужбипс 
за cnai- дутс било натих (.рели.евскоттх иладара било лругих бллп)- 
чеситих хртмНаиа, с једие сграпс, у аиак мпхмалиост :ia услугс којс je 
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Српска црква TOKOM векова учннила српскоме народу у време ратова, 
епидемија и других разннх иевоља, a с друге стране, да би се створили 
извори и оредсгва за издржавање школа, болница и других хуманих 
установа, за итрење уметности, за 'помагање бедних и невољних, за 
издржавање свештенства u црквсних функиионера, одржавање храмова, 
развијање заната шри манастирима и стварање пољопривредних углед- 
них добара. 

Кроз те манаст.ире прошл" су наши ивјзоамепигији људи' почев од 
св. Саве na до Доаггеја и Вука. Цркае и манастири беху не само уто- 
чишта бедних и нево.т>них него ггакође и места у 'којима се састајаху на- 
родне »ође и устаници припремлјуКн борбу за ослобођење (нашега 
народа. 

TOKOM векона једнни чувари и расалниии уметности беху наши ма- 
настири o којима Јован Дучић пише: „Вндео сам нешто, тто за оцену 
судбине и гвнија једног народа (највнше зиачи: a то су наши историј- 
ски сломеннци, иаша архит«<тура и оредњевековни живопис. Вкдео сам 
пашу ренссаису, која je постала mpe пталијашоке, видео сликарство на- 
шсг монаха Бвтпхнја, које je надмашило Ђота у Асизи . .. Ми иисмо ско- 
ројевићи. Наша држава има ^воје темел>е у далекој организованој др- 
жави средњсга века, на цривемом и обичајном праиу и литератури. .." 

Цркве и манастири су били иросветна средишта нашег народа. У 
»>има су писане и кроз вековс чуване старе рукогтисне књиге не само 
Цривеиог него и историјског садржаја. Ту су, у срггаким манастирима, 
основане прве орпсме штампарије. Прва на Ободу, у којој ради јеро- 
UOHaac Макарије „да се шкрењом цркиеиих кпјИГЗ не угаси и вера народа, 
као што се угасио његов политички дух" (Дело 1911 г. стр. 431), a кад 
Турци заррозите lipifoj Гори, Ивчи ЦЈУпојевић 1484 године пренесс 
ттампарију у иланине. UITO je (најважније, у то доба „ни у Оксфорду, 
Ни у Кембриџу na ни у Единбургу у Енглеч.кој, није било штампарије". 
(Ј. Гледстон: Карактер, no Сам. Смајлсу, 111 издање 1930 г. стр. 342). 
У Србијн пак прва штампарија била je ОСНОМШ од монака у Рујлиском 
Маиаотру ,Округ ужични, 1537 годипе, међу којима се на^очито исти- 
Uao момах Теодосије. Сем поменутих биле су осиовпне пггампарије TOKOM 
'•рсмеиа и у I оражли (у п.ој \гллс сиеттеимк Теолор ЈВубоиић н ђакоп 
•'■i nije), у Јрачакнцн, радио "у Хржту раб Днмитрије", у Милетеву, 
радили: јсјх^кимси Цика^иор, Čana n Мардарије; у Мрктиној цркви, 
радилн јеромоиах Мардарије (onaj горп.и) y;t noMoh свеппеника Жиика 
и b'TKona Ралула; у Псограду, радпо je јеромоиах Марда^рије; итд. 

,,У тпм млlln■cllll^мм,■^ м прквалк), н.к lan.i.inu jt' иеговап.е писмености 
" кп.ижеиности: мапастири су у и> иреме били читане преписаоиице, 
"чампарије, икоиорезиице, библиотеке, бо.птис, a доцмије и зборпа 
^нчча ia наролпе сгаретиие. У м.тма су очуиаии бсмбројми muaiiii срп- 
ч<и спо.метти ,к()ји показују ниосжу i<y;iiy.py cpOCNOT иарода, толико 
-''a je C'|i6iija I'vciijn ii (игалом слоиенсшу :ia пример служила" (lipar- 
l'4i() ni. Саие, KIL. 21 cip. 121). 
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У манастирима су монаси развијалн националну и држанну мисао. 
М. Кашанин пнше: ,,Може се слободно рећи, да ми за времс роболања 
Турцима и другим народима ие 6и имали уметности да није било нни- 
цијативе и •стваран.а Српсме оравославне цркве", a Л. Зрнић у својој 
Историји орпског народа каже: „Уз манастире подчзане ty школе, у 
којима су <:е стииала знања нз писмелости н иаука. Калуђери су били 
учител^и и главни књижевнн радншш. Они су састанљали, иреводили и 
преткивали српске књиге у манастирској 'Самоћи и тишини, onu су 
утицали «а цело друштво оног времена". У првој четврти XVIII .века 
(1727) истиче се сарајевска стара црква која je од завештања ишла 
знатну нмовину na je no речима једног савременика „издржавала Срп- 
оку ижголу, чотнила дела милосрђа; от^упљивала 1>обље од Ту|)ака и 
пуштала га кућама; слала храну сужп,има у тамници; давала по.моћ сн- 
ротнм девојкал1а за удају и помотала самохране у старости" (М. Кара- 
новић Пол. 15.IV.1931 r.). Крајем XVII и почетком XVIII века помип.у 
се школе у манастирима: Дечанмма, Грачаннци, Paiiairmui, Мапасиј", 
Студеници, Tpononm, BpaheBiiimnui, Св. Влаговештењу, Рачи, Горњмсу 
(Србија); у Пнви (Херцеговшна); Cu. Аранђелу, Св. Никити (Скопска 
Црна Гора); Св. Јовану Бигорском, Св. Пречисти код Кичова, Леснов- 
ском, Лисолају, Лешачком, Св. Пангелеју код Кочана, МатејиКу, Тре- 
сканцу, Осогшкком код Крмпс Палаике, Си. Прохору Пчим.ском, и маси 
лругих a да и не гоиоримо o том да су: „По варошима ШКООе биле обично 
у црмвеним кућама" каже др Тих. Ђор^свнћ (из Србије Кпсза Милота). 

Поред тога цркве и иштмри обтшо су помагали подизањс ткола 
било ноичаним прилозима било уступањеА! зг.рада за школу или покла- 
њањем земл.и111та иа којима he се школе иодићи. Примера радн кане- 
iiiheMo, да je Саборм ирква у Београду 1835 године поклокила земл.и- 
urre на коме je подт нута uiKo.ia. To су WCTO учиниле: црква у Кумаиову 
1856 године, црква св. (jreuaiia у Велшкој Хочи, ирква у Ораховиу, Срез 
||одр1»мски 18()5 годиис, ирква у сгаром Лџибсгоииу 1895 iодтк.', U|>KH.I 
Лазачка, Округ чачапски, цркна Караповачка (Крал.с1К)) и порсд датог 
.tevia.»iiiTa поклонила je joui 300 дуката, a ирква Бајхмиевачка .поклонила 
je за подизан.е тко.че, мо одобреи.у iipKneiHix вла^ти, 500 дуката итл. итд. 
Онолико caiMo ради прнмера, диста н.ихова бнла би врло дуга. 

У бо|>бама ли гклобођеи.е и уједнњсње пркис и мапасшри чииили 
су велике ж|)1ис и итршккч': у IKUHIV, у храии, у сгоци, у зпрадама, у 
лрвима т<.ао ipal)ii и у дрвима за огрев. 

A колико тек жртава у крви, у најдрагоценнјим живошма инчпте- 
пика и монаха као што <у: Хаџи Ђера, Хаџи Рувим, ђакон Лнакум и 
безб|)ој сиетих ликона Сј>ба светнпомучеинка и мучскика, штх) МДОШС 
,,'Лл к\кг чачт и CIO^DIV I I.IIMV". 11 v iiamc лаие под окупацијом, иркиа 
itaKo гоњена, mije споју мнсију иапуиила ниги ciiojc дужшхчи npc- 
iu'6p( г.1,1, Хил.адс избеглииа м десегтк- хил.ада и I6CI.III4KC' Срмчачи сма- 
ceno je у OMOM тиком и cipamnoM раау благодарећм cpivcKitM манаст- 
рима и Српокој   ирквн,   која их je ^ао нежма   мат 11ри\»ила   ПОД СвоЈ 



крои и топлотом материнске љубави на свом огњишту загрејала, нахра- 
нила, оденула и од лропасти сачувала. Заробљеницима na« (Слала je 
иакете да им сачува живот a читаве ка-пеле са свим прпбором и потре- 
бама за богослужеље и <:ве.то npHMieiuhe као и масу побожних кгвига да 
им самува душу. 

Поред ©еликог значаја' и важиости иашнх цркава и машстира на 
»сторијоком, културно-просиетном, уметнмчком и каритативном аољу 
нуиховз je носуињива заслуга и у томе што су благодарећи само њшма 
извесне области наше домовине, тфилмком конфереишије мира у Вер- 
сају, Севру, Тријанону птд. — биле припојепе нашој земљи, итт ое ки- 
noiuTO не 6и деонло да се у Шм областима нису иалазили иаши тна- 
стнри као жнви ■сведопи и тапије o доклзу ИВШС ОВОЈМК. 

У привреди уопште, н пољопривредн напосе улога маиастира била 
je знатна. Њихова ина№а била су ■најтапредтија и добар узор за око- 
липу. Чак и давк њихови воћи>аш1, виноградн и друге културе важе као 
угледна добра за ову околшну a поред тога као сигуран ослоиац снро- 
тиње. Шуме манастироке, no речима једног савременика биле су нашем 
иароду у лшнулим ратовима „беле nape за ирне дале". Око свих имана- 
стнра m цркава које су имале своје бранике, околни народ, нарачита 
они с.И'рот1к>г стања, чији су хранмоцн били у рату, осетио je благодати 
огрева из тих бршика. Многе болнице, школе и друге jaBiie установе 
снабдеване су бесплатио дрвима из ових шума. По једном апроксима- 
тинпом прорачуну, у току лрошлих ратова за ослобођеи.е и уједињење, 
Дато je из MMMfT^pnfilt и црквених шума, за опште народне потребе 
неколико CTOOMM хиљада кубних мегара дрва. И то не за новац, већ no 
onoj еианђелској ,,Што да лепица да ne зна деснипа" — бесплатпо. Па 
ипак при свем том што су цркве и маласшри широко отворили своју 
руку према пародпим и државиим погребама, шуме прквене и маластир- 
ске су и даиас »рло добро очуване што се ne може рећи и за шуме др- 
жавпе и општппске, кч)је 'су девастирапе. Како у логледу саме пољо- 
"ривреде, тако и у поглелу ск)ча|)сгиа naum мапастпрн су предп.ачилп 
лржсћп n rajelui иајбољн сој cioioe, oitana, свиња шд. м били као нока 
itpcia оочароких ciaimna ва ра^мпожаиан.с м популарисап.е пајбол.нх 
H наЈмлс.хкиигијих пасмиш свих врста 'Сиже. 

И док од државних добарл лржава imji.' пмала боЈмма кпкве кп- 
ристи јер je ноторно познато, да су окоро сва државна добра била 
ПКивна, чак м ако иги порезу ннсу плаћала Л1)жаии, дотлс су ирквена н 
маиасшрска имап.а била акитма при смим тм im o je држаиа од п.их 
само у виду појнмс имала тслике корист a да и нс гопоримо <ј другом. 

Iluiiojii можда флма o орромиим л.ггифуидиЈама С^ткс npami- 
tJiaimu upivin'. JU би ci' добила тачна слика o прапом пап.у сгвари да- 
^емо шшаткс: која су n какиа к-мл.иипа која 6и onaj за/кон имао да 
;,ахиати. 
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I. Општа имовина Цркве 
У општу имовину Цркве спадају добра: у Даљу, Вајској, Горњем 

Ковијбу, Снригу н Срелкким Карловцима. Ta добра су пре Првог свет- 
ског рата и.мала површииу од. преко 30.000 кат. јутара. По опроведе- 
ној arpaipHoj реформи замоном од 1925 године остало je аркпи свега 
око 9.000 кат. јутара, од тога обрадиве земље тј. у ораницама, еино- 
градима и баштама око 5.000 кат. јутара. Ова су добра, уз остале гари- 
ходе цркве, углавном државна помоћ и шатријаршиаки прирез служила 
за покриНе отитих потреба Цркве. Даљско добро припало je Цркви још 
1697 годнне и лоред ових Hacrojaita ауетријских царева и угарских 
к|раљева да га одузму, српски на1род je успео да га сачуна све до 
ослобођења и да «а н>ему заснује сав културни и верски жшгот нашег 
народа у Војводини. Мора <:е признати да приход од ових добара није 
био довољан да ни приблИЖНО покрије нарасле потребе Цркве у целој 
држаии али И1Ш( та су добра била једина сигурна подчога нреостала 
Цркви као ослонац у свима евентуалним ^невољама. 

II. Парохиске сесије 
Да би <:е створила могућност издржава».а гк^рохиског свештенства 

створене су у BOJIKJAHHH, под улравом Карловачке патријаршије таио- 
зване сесије у површини од око 30 до 40 кат. јутара уз овзку иаро- 
хију за издржава».е свештенства. Ланас укуимо има 518 м no парохиских 
сесија у укупној повртини од око 17.000 кат. јутара и 48 гзи. 84- 
лишних СССИЈа у укутгној површмши око 1.500 кат. јулара. 

Ове сесије тку никакии опахмлуии IKTO CKJ)I)\IIIC поијмпипс ipv.aoM 
иарода и црквеинх oiimnuia обезбеђсис за трајко и вечито издржаван.с 
свештенства да икто n« би пало на милост туђ11.1»ске власти нити на 
терет свога народа. Иажалост овакних сесија нема у Србији, Босни и 
Хериегоиит!, Црној lOpu и Макслппији na je гамшпн.е свештепство 
потпумо необезбеђено и дамас, када je држаши помоћ углашном ускра- 
ћена, пада у пелости мп rcpei народа. Опипи би ингере: био да cc ове 
сесије као трајна и сигурма ПОДЛОГА за излржава11.е свештежтва усио- 
стане у целој зс.мл.м у шпере-су и народа и државе. 

Колико се предложеним npoJetcfoM закоиским »ређа у суигпини по- 
сгаил.ено маче.и) социјалие праидс у односу према Српској праиославиој 
пркии види сс из чнн.епиие ла чак im оие •сесије IIIKV уоппме iii.inojenc 
иа осталих иркшчгих добара iiero Гж no тексту ucior пројекга н one бпле 
одузете n то fiei ика^ис пакпаде. 

III. Маписшрека ИМОВШМ 
() noiipiiiinm пмоиит' спих праиосланннх српскпх vianacinpa Црква 

пажалосг ne располаже ммиим im I.IIIHM.I jep iy Исмпи :ta иреме pa IM 
у naipnjapnincKoj зградп vinnmii.iii сву драгопепу ap.vnuv. У садашн.ем 
момешу ie no;iaii<e пемогуКе je хишо покупим! је|) je na nelu-M делу 
name нмл.е n|)i<iiena opi аппзацпја до к-ме.ч.а paiopena. Лли ta спгур- 
noiiihv се може pehn да мап.ктрска имап.а ne преплапл.ају, <4ii\i  tnai- 

OS.S' 



них шумских комплекса, скоро нигде толике површине да би исте 
манасткру биле сувишне, јер je аграрна реформа спронедена шкле 
Првог светоког рата и ту захватила све веће домене. Истина je, да по- 
једини манастири своју земљу дају сељацима у наполииу, истина je да 
се 'понегде та земља и €1«:1тензивно обрађује али све то само зато што 
Црква н-нје имала довољно калуђера и што није спровела opra- 
низацију коју je желела « имала намеру али je ратом ометена. Истина 
je, међутим, и то да су та манасти/рска добра увек служила на1роду 
прнмером за углед, да су околну сиротињу помагала и да je народ 
све до данашњег дана ту манасгирску имовину поштовао као светињу. 
Сигурно то iHe бн био случај да су се маиастирм у народу појављивали 
као експлоатапори a ne као помагачи и заштигттн. Црква je увек имала 
у виду ne са.мо релнгиозно-моралну 'него и соиијалну улогу маиастира 
и насшјавала да пх подигне на онај степен који одгавара савременим 
црквено-мародним поЋребама. 

IV. Црквеноопттинска имања 
1к)једи-не ир^вене општине CTBO[>iuie су нећином из покло.на и за- 

вештан.а извесна земљишна иман.а али та су u no броју и no површиви 
тако мезнатна да би нх намеравана аграрпа реформа погодила у малој 
мери. И та су добра потребиа црквеннл! општинама за одржанан.е култа 
и подмиринаи.а колективиих религиозних потргба. 

V. Задужбинско-фондовска имања 
Известан број задужбина, нарочито у Војводини, заснован ie на 

непокретиим имаи.и.ма: зградама и земљишту. Сва та иман.а no теста- 
'MemapnnM наменама служс ичгкључмво хумаиим и социјалним сврха-ма. 
Ие.ма културне земље у којој овзкве задужбшне ne постоје и нису кзо 
СвСТМЊа ПОШТОВШМ. Може ли се замш-лнти да 6и се неко усудио так- 
иут Карпеџијену задужбипу која je чоиечажпву дала и даје толико 
лобра!? 

Залужбипа|ктво у пашем наролу je посебан култ и израз je ко- 
лемппне и мор.-.те снсми namer парола. Колико je сиптх tanai.uija, 
земљорадника и прмвредника који су, себи за луту a отаџбини na ко- 
РИСТ, с i.ui.i.a.iii после себе cmne и круппе легатс n тиме омладину 
".■ .■n;n.iiia.iii у л.убаии према зајелшип.и. 

Чпп.спипа ла je onaj законски npojcKai п|)ел1«идео одузимап.е n 
Мдужбмкких имап.а na чак без икакве oimu-ie, mio у шт.м случа- 
јсвима, гле je u\i.i.mnie било јелтт omoit залужбппс, :)na4ii потупо 
УНМШТење inx залужбппа, — jacno снедочи с какиом се отсутношћу 
O'Clian.a nnjeu'ia према шпеппачима ралплп кал ie оиакиа олредба 
Уиесепа у npojeKai. Оиам) nunio пшкада n пигде na cneiv nnje било. 
Нлпомип.емо да оиакне задужбткке попртипе којс би се омим SSKOHOM 
ОДузеле тису нелпке ie <MI ta заједпппу бпла кул n камо neha моралпа 
'niiia  ifioi  рушењ! (ших светиња, него матернЈална корист ол доби- 
jene   tc\M,e, 
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Сваммео, знајући све ово и имајући у виду лорекло и намену 
наших црквених и.мања Његова Светост оверуски латријарх Алексије, 
у присуотву шретседнинса Комисије за версме послове при Савету на- 
родних комесара СССР r. Карпова и многих других руских високодостој- 
ника изјавио je зимус нашој делегаиији, која je присуствовала нзбору 
Његове Светости за патријарха, да се црквена имања у Југославији 
na чгк и у Бугарској и Румунији, као непршсосновена имају гтоштовати 
и да се ниттошто нећ« одузммати. 

Па када су цркве и манастири и њихова имовина неч:умн.иво билн 
од неоцењиве користн иашем нлроду мроз иелу лротлскт досада, зар 
они то ne би могли бнти и отсада у рукама своје законите црквене 
власти? Зар црквека и манастирска имања не би магла остати кво не- 
прнкосповона резерва за будућност? Ово утолико пре што ће свакако 
бити доста <:лободног земл."шта «а другој строни да се подмире ^ве 
потребе оиих који су без довољно зе.мљс. Па када се овим законским 
предлогом 1Ц>едвнђају велика држаина пољопривредјна добра, зар «ије 
и лопичније и праведније да се истн статус призна и цркнепим од1к>спо 
мпктироким добрима a «е да <с с н-има поступа као с лииима не- 
мачке народности (чл. 10 т. A), кародним непријател.има (чл. 10Б), 
банкарским  лредузећима,   ■акцнсжарским   друштиима   (чл.   3VJ)   и  тсл. 

Ту je имовину сргк-ки народ добровољио завешгао Српоиој ПрКВИ 
и нико нема моралног ослмгца ни права да Српску цркву лиши тих 
задужбииа. To би могла да учшни само груба сила. Зар otro што су 
чак IH Турпн за нреме iienicKoiviior pofionaiba поипелели м нмсу олузелп 
од иркава « мавастира да не поштеде и.ижова рођена деиа?! 

Мосле свега rope изложвног, треба имати na уму још и ово: 
од ослобођеп.а na ШОММО Српској православној нркни снск-матски 
се ускраћују сва п.епа, рапијим закопмма lajtam-ouuia njiaiia. Ilaipii- 
japmiicKii прирез je укимуг, ApOMMU субввнција, која je била ocnoii 
целокупиог фиианоиског живта Цркие, брисаиа je ил државног буџста 
a приход од сиих држаиних папира које je Црква имала у своме иоседу, 
прс^тао je да гсче. Цркна се дакле маједалпут остамл.а бе.ч мкакних 
срелстава ta жииог, одузима joj се без MUMBC OTinreii' lan in'ii, кјки 
вскове ствараи иемл.ипши посед који je подлога њеног материј>ЛНОГ 
опстанха и битисања, препушта се снојој судбиим као noćne neno- 
требпа и nireina iiniiniупија м доводи се у положај просјака n бескућ- 
ппка, je;uK)M речи  чоподп се   ш упиппеп.а. 

Постаин ли се imian.e, од чега he Цркма шкло cneia OBOI a да живп, 
може ve nociamiin и ;ipvio imian.e: ла ли je тепдепцпја да се Иркиа у 
сиом деловап.у угушм n \iimiiin? 

Cpif.'Ka праиослаипа прква, болно ПОГОђена IH.M, улаже своЈ про- 
тесг npoimi памере и npojeKia Иладе o одузиман.у зомл.ишпих посела 
пркава n мапасшра, пих плших еаарпх .ui.n.i и задужбппа, којп су своју 
мисију i<po.t »екоие часпо м доиојпо 14)11111.111 у слаиу Г>ожју a .ta добро 
свога  парода. 



Српска православна цркна моли да од овог искушења буде по- 
штеђена и њена имовина од аграрне реформе изузета и остављена и 
даље у овојини цркава 'И манастира у свом досадашњем саставу и 
не.тчини. 

За Претседника 
CiKToj-  архијерејског сннода, 
чдан, М11ТРС1ПОЛИТ скопски 

Јосиф, с. р. 

PRETSTAVKA 
PRETSJEDNIŠTVA BISKUPSKIH  KONFERENCIJA U ZAGREBU 
POVODOM   PREDLOGA  ZAKONA  O  AGRARNOJ  REFORMI  I 

KOLONIZACIJI 

PKEDSJEDNISTVO 
BISKUPSKIH    KONFERENCIJA 

u   Zagrebu 

Br. 61/BK 

PRETSJEDNIŠTVU AVNOJA 
Beograd 

U vezi 6 govorima odgovornih državnika, kao što i pisanjem dnevne 
štampo mi stojimo neposredno pred radikalnom provedbom agrarne 
reforme. Na temelju usmene izjave Pretsjednika Savezne vlade i Mar- 
šala Jugoslavije g. Josipa Broza-Tita, dane pretstavnicima zagrebačkoga 
klera na dan 2 juna o. g. i meni osobno, da sva pitanja, koja se t:ču 
odnosa Crkvo i Državo sporazumno rješavamo, čast mi se je obratiti na 
visoki Naslov ovom pretslavkom. 

I) Nije ovo prvi puta, da se pokrene pitanje agrarno reforme. 
Kad je u staroj Jugoslaviji započela provedba agrarne reforme, kato- 
lički su biskupi dali o tome pitanju jasnu .izjavu sa svoje konferencije, 
održane u Zagrebu od 27—29. XI. 1919., u kojoj' kažu: »Katolički episko- 
pat uvida, kako je opravdano, da neimašni dio seljačkoga staleža dođe 
do primjerenog posjeda zemljišta i da jo u tu svrhu potrebna agrarna 
reforma veleposjeda; zato jo sa svoje strane spreman ishodUi privolu 
Sveto Stolice, da uz pravičnu otštolu, od crkvenih velikih posjeda u tu 
svrhu nužno zemljište otstupi.« 

Poznato je, kako je provedena agrarna reforma u staroj Jugoslaviji. 
Opravdano su njezino kritike, jer je sa šumama palo pod udar agrarno 
reforme jedan i pol miilijuna hektara, a seljacima jo p(xlijeljeiio tek 
oko jedna trećina toga zemljišta. Seljak jo morao zemlju uglavnom 
platiti, a s drugo strane zahvaćen agrarnom krizom, nije mogao kupiti 
zemljište onaj, kome je najviše trebalo. 

Ovaj prigovor nije stvaran gledom na količinu zemlje,'koja je podi- 
jeljena .seljacima :   |i>.;e<la RjiiokaKičl«- crkve. Baš na lim posjedima 

sva su obradiva zemljišta: oranice, 'livade i pašnjaci bila ne samo povu- 
čena \*к\ udar agrarno reforme, nego su faktično bila |xxlijeljena medu 
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seljake, koji u najvećoj većini nisu ispiati'.v cdnosna zemljišta, ma da su 
ih gotovo uz bezcijenu pridobili. Zemlja se ta naime nije d'jclila po 
stvarnim potrebama scl;aka, nego najčešće prema stranačko) njihovoj 
pripadnosti. Dobar dio tih seljaka kasnije je tu istu zemlju drugima pro- 
davao. Crkvenim službenicima ostavljeno je od njihovih obrad'vih 
zemljišta za uzdržavanje lek onaj u zakonu predvideni minimum, u koji 
se ne bi kod1 provedbe novo agrarne reforme uopće smjejo diraf, ako 
ne bi država istodobno s oduzimanjem ovako preostalih crkvenih zemlji- 
šta, odmah odredila novčana sredstva, iz kojih bi se odnosni crkveni 
subjekti mogli trajno uzdržavati. Znade se naime, da su crkveni službe- 
nici naročito članovi Prvostolnog Kaptola 7.agrebačkog i prebendari 
prvostolne crkve zagrebačke kao i ostali prelati i crkveni nadarbenici 
za svoje uzdržavanje isključivo upućen: na svoja zemljišta, koja su 
im nakon provedbe agrarne .reforme ostavljena llh na temelju č'nje- 
nica, šio oni za svoje uzdržavanje ne primaju ni od države niti od svoje 
crkvene institucije nikakove prinadležnesti u novcu. 

2) Nova agrarna reforma ima se, prema radio predavanju Pret- 
Kjednika Zakonodavnog odbora g. M. Pljade provesti po ovim nače- 
lima: »Naša narodna vlasi ne će zastićivat? samo siromašno seljaštvo, 
već i srednjeg seljaka, koji sa svojom'porodicom radi na svom posjedu, 
ali u izvjesnoj mjeri upotrebljava najamnu snagu. Ali, od jedne mjero 
na više, gdje može biti govora samo o obradbi tuđom radnom snagom, 
zemlja s.a može oduzeti u korist zemljišnog fonda, iz kojega će se dodje- 
ljivati siromašnijim zemljoradnicima. Koliki će biti maksimum hek-. 
tara, koje može zadržati vlasnik zemlje, ukoliko ispunjava osnovni uslov, 
da je obrađuje snagom svojom i svoje porodice, zavisi od više uslova, 
koji su različit: prema mjestu, al' on zakonom može biti određen za 

svaki kraj prema mjesnim uslovlma. Veliki zcmlji'm posjedi moiaju, 
dakle, biti ukinuti. .. . Jasno je, da u rukama države moraju ostat: cdre- 
deni kompleksi zemljo, ali samo onoliko, koliko je potrebno za ugledna 
dobra, za proizvodnju selekcioniranog sjemenja, za ergele, i ugledne 
stočne farme, za poljoprivredne škole i institute, za mašinske stanico, 
rasadnike i t. d.« 

Prema novinskom pisanju ne predviđa se, da će u Feder.ilnoj 
Hrvatskoj zemljišni fond zajedno sa napuštenim zemljištem imati naj- 
manje oko 400.OOO hektara, pa će se iakv'm radom znatno ispravili 
nepravdo п posjedovnim odiUKsima. 

Rimokatolička je crkva u staroj Jugoslaviji bila osjclljvo po^odona 
provedbom agrarne reforme. Dužnost mi je, da na vrijeme upozorim 
nadležne državne vlasti na pog'belj, koja bi crkvi mogla neminovno 
zapiijetiti provedbom radikalno airrarr.e reformo 

3) U momentu, kad državna vlast provedbom novo agrarne re- 
forme kani pravodiiije urediti imoviiuske odnoso -rljačlrli /viiujoradnika, 
držim, da imade on;: pod'odno dužnoist, da pr: lom poslu takodei /aMiti 
Interese duhovn'h radnika, a to su svetnici i službenici Rimokatoličke 
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crkve, koji ne dolaze u obzir kod podjeljivanja zemljišta iz zemljišnog 
fonda, a kojj se sada kani stvoriti. Stoga Katolička crkva opravdano 
traži i očekuje, da se kod provedbe nove agrarne reforme ne će dirati 
u nepokretnu crkvenu imovinu, koju ona još sada nakon provedbe prve 
agrarne reforme drži u svojim rukama. Ta je imovina zakonski odre- 
đena za uzdržavanje Crkve, njezinih brojnih institucija, te za izdrža- 
vanje njezinih službenika: biskupa, kanonika, dušobrižnog svjetovnog 
i redovnog svećenstva, te ostalih muških i ženskih redovničkih ustanova. 

Ovaj se zahtjev temelji na ustanovi crkvenog zakonika, koji u 
kanonu 1945. § 1. određuje: »Rimokatolička crkva imade prirodno pravo 
slobodno i neovisno od građanske vlast' sticati, zadržati i upravljati vre- 
menitim dobrima, koja su joj potrebna za .postignuće vlastitih ciljeva«. 

S time u vezi čast mi je upozoriti, dal konačno rješenje pitanja 
agrarne reforme na crkvenim posjedima spada jedino na Svetu Sto- 
licu. Za pravilno uređenje odnosa naše države prema Svetoj Stolici od 
važnosti je, da se u tom pitanju postupa sporazumno s pretstavnicima 
Crkve i .prije, no što se donesu .zakonske odredbe o agrarnoj reformi. 
Iskustvo je nahno pokazalo, da su u staroj' Jugoslaviji morale biti pod- 
vrgnute reviziji one odredbe agrarne reforme, koje su jednostrano rje- 
šavale podjelu crkvenih posjeda, kad je sklapan Konkordat sa Svetom 
Stolicom, kako to ^pokazuje »Аппехе« Konkordata u pogledu Menze 
ljubljanske biskupije. Na ovom mjestu pripominjem, da se jugoslavenska 
vlada u čl. 22. spomenutog Konkordata obvezala na naknadu šteta pro- 
•zašlih iz agrarne reforme, kao što i na to, da ne će ubuduće podvrgnuti 
crkvene posjede agrarnoj reformi bez prethodnog sporazuma s nad- 
ležnom crkvenom vlašću. 

Nadaije valja imati pred očima svrhu crkvenih posjeda, koji danas 
postoje samo kao reluiuia reliquiarum nekadašnjih veleposjeda. U biti na- 
ime nekadanji veleposjedi već su prvom agrarnom reformom tako razdi- 
jeljeni, da je ovo što je preostalo, još samo ostatak ostataka. Ti su po- 

bjedi ostavljeni Crkvi za uzdržavanje njezinih službenika, njezinih broj- 
nih kiiltumo-vjerskih institucija, kao što su sjemeništa, bogoslovija, 
sirotišta. boinice, pa za uzdržavanje crkvenih zgrada, koja dužnost 
potječo i/ p.ilroiiaia. Ne smije se zaboravili, da se na pr. u sjemeni- 
štima školuje preko 80%' siromašne seljačke djece, koja inače ne bi 
došla do školovanja i visoko izobrazbe. Napose su zemljišni posjedi sje- 
niemšta tolike," oslabili prvom agrarnom reformom, da su orti danas nedo- 
slalni za uzdržavanje sjemeništa. Лко bi se na crkvenim imanjima pro- 
vela onako radikalna reforma, da ise njoj ostavi samo onaj. crkveni 
posjed, koji pojedini crkveni sliižl)eiiik može sam sa svojom obitelji 

obradili, jasno je, da hi lo značilo praklično onemogućiti školovanje i 
odgoj svećeničkog podmlalka i lime dosljedno Crkvi stvarno onemogu- 
ćiti /.-K lobi jen o vrijeme za svaki rad. Jasno je, da to nebi bilo u skladu 
s deklaracijom Savezno vlado o SIOIKKII vjeroispovijesti i poštivanju 
l>i ava privatnog vlahirišlva. 
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A da se baš u tom pitanju postupalo s mnogo razboritog obzira 
u drugim zemljama, pokazuje i primjer Madžarske, Rumunjske i Poi'j- 
бке, dgje eu sami Rusi ostavili veće komplekse zemljišta biskupijama, 
kaptolima i sjemeništima. 

4) Osim toga kod imovine Kaptola, sjemeništa, kolegija crkvenih 
treba, s razloga pravednosti i činjeničnog stanja, uvažiti1 da se ne smije 
miješati imovina nadbiskupska, kaptolska, prioratska, prebendarska i 
župnička, jer su nadbiskup. Kaptol, prebendari i župnici sasvim drugi 
pravni subjekti. Svaki odi njih posjeduje svoju nadarbinu, t. j. crkvenu 
službu, s kojom je trajno spojena stanovita imovina u svrhu, da njezin 
prihod uzdržaje posjednika te sužbe, a sama služba nadbiskupa te čla- 
nova Kaptola i prcbendarskog zbora skroz je različita, te zato svaka 
pojedina nadarbina sačinjava  pravni subjekt  za sehe. 

Sto se pak tiče imovine Kaptola to treba razlikovati zajedničku 
kaptolsku imovinu od predijalne imovine pojedinih kanonika, jer su i 
to različiti pravni subjekti. Sloga se ne bi smjelo postupati s imovinom 
Kaptola kao sa jednim pravnim subjektom, nego kao sa skupinom više 
pravnih subjekata. To je stanovište konačno nakon dugih rasprava 
usvojila i stara Jugoslavija. 

5) Konačno želim upozoriti na to, da bi radikalna provedba 
agrarne reforme na ono malo i to razmjerno slabih crkvenih veleposjeda 
mogla donijeti slabo zadovoljavajući rezultat u pogledu agrarnog pitanja 
naše zemlje, ako se ne bi istodobno provela opsežna kolonizacija na 
napuštenim zemljištima, kojih danas, nakon ovoga ratnog pustošenja, 
toliko imade, kao nikada prije. Primjećujem, da su i sami raziboriti se- 
ljaci bili pred nekoliko godina protiv prodaje crkvenih posjeda na župana, 
to su isticali, da bi tom prodajom samo malo njih imalo koristi, a za 
sve ostale župljane, da bi nastali novi tereti. 

Konačno, ako bi se prije definitivnog uređenja sa Svetom Stolicom 
provela onako radikalna reforma crkvenih posjeda kako je iznesena po 
g. Pretsjedniku Zakonodavnog odbora AVNOJA, a na'kon toga bi se, 
eventualno, prislupilo provedbi rastave Crkve od Države, zar ne bi to 
značilo otvoreni neprijateljski gost prema milijunima katoličkih vjer- 
nika od na'e države? To bi značilo Crkvu Lišiti sredstava nje/initi izdr- 
žavanja, osiromašiti je i onda prebaciti na teret vjernika. Očito je, da 
bi to bilo istovjetno s otvorenim progonom Crkve, koji bi istovremeno 
i te kako teško oštetio i državnu zajednicu, te prodrmao njezinim teme- 
ljima. Upravo za to se pouzdano nadam, da će misli, izneseno u ovoj 
■pretslavci, naići na uvaženjo i pitanje agrarne reforme preostalih osta- 
taka crkvenili posjeda biti rješavano u sporazumu i prema potrebama 
Crkvo i Države. 

U Zugrebu, dne 10. srpnja 1945. 
Di  Aloj/ijc Stepinac 

nadbiskup 
Predsjednik  »Iskup   konfrmielje 



ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА O ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ГРАЂАНСКОГ РЕДА 

ГЛАВА 1 

Уводне одредбе 

Члан 1 
Држаини  службеннии  cv  лииа  која  нрше  службу  лл држаиу као 

сноје редовно зпнимање. 

Члан 2 
Овај Закон важи за државне службенике грађанског реда. У по- 

гледу особља код државиих прииредних предузећа, овај Закон приме- 
н>инаће се само на највише руководеће органе (директоре и техничке 
руководиоце). 

Поссбним прописима одредиће се која се држаина служба сматра 
привредннм предузећем у смислу овога Зако«а. 

Члан 3 
У оквиру онога Закона надлежни савезни и зсмаљски органи доно- 

сиће ближе одј^дбе o положају својих службсиика. 
Јавне устамове регулисаће положај својих службеника саобразно 

начелима омог Закона. 

ГЛАВА II 

OniiiTC одредбс 

Члап 4 
Сваком   државл.анину    Дсхижparna'    (^идератиинс   Југосланијс   до- 

ступиа су, под законским условима, сва службсничка места у државној 
служби. 

Члан 5 
Држанни службопиии делс ci-, прсма пажносш и ();u<in()i)ii(>ciH лосла 

који врии.', на омс чсчирн мрстс: 
1) руководеће службснике; 
2) сММСТалне   адмииистративне   и   к-хиичке   службенике; 
Л)  iioMohiK-   админисгратмиис   и   и-хиичк.с   службснике;   и 
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4)  ниже помоћне и извршне службенике. 
За распоред службеника према одредби шредњег става одлучна je 

лична вредност и способност службеника. 
Изузетно, ако потреба 'службе изискује, могу се припремено узи- 

мати у службу као хонорарни службеници лииа од нарочите стручне 
способности и вредности. Висину хонорара одређују органи из чл. 11, 
12 и 13 овог Закона према улутотвима издатим од ст.ране савезнол- Ми- 
нистарства сјжнансија. Ha ове службенике примењиваће .се сходно про- 
писи овог Закона o дужностима и одговорностима службеника. Отказ 
службе врши се, са обе стране у року од 15 дана. 

Члаи 6 

Пре.ма природи посла и стручној спреми, службеници припадају 
разним струкама. У оквиру сваке сгруке постоје звања лрема различ- 
ности лосла. 

Посебни прошиси o уређењу појединих .струка одредиће која се 
стручна опрема тражи за сваку струку и у коју врсту из чл. 5 овог 
Закона улази ттоједино звање односне стр.у1ке. 

Члан 7 

Примање у држаину  службу  вршиће  се  у  границама стварне по- 
требе и расположивих места no буџетима, a према организационој .струк- . 
тури утврђеној у прописиш појединих грана улраве. 

Члан 8 

За сваког службеника води се службенички лист у два примеркл, 
од којих се један налази у иентралном надлештву струке, a други у 
надлештву у коме служи. 

Службенички лист he се попуљавати само на основу оригиналних 
или веродостојних докумената, a садржииа његова одређује 'се за снаку 
струку посебно. 

Члаи 9 

У циљу утврђиваља идентитета и прегледа кретаља у служби, непо- 
средни  старешина   издаће  сваком   службени'ку  службеничку  књижицу. 

Облик и садржину службеничке књижиие одређује Персоиалио 
одел.ење Претседништва савезне владе, у споразуму с персоиалним оде- 
л.ењима претседништава влада федералних јединиаа. 

Члан 10 

O свим ретењи.ма o службеиичким одиосима (чл. 11, 12 и 13 овог 
Закона) издаје се службеницима докрет. 
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Решеља o службеничким односима објављују се у кратком изводу 
у „Службеном листу Демократске федеративне Југославије", односно 
у •службеним листонима федералних једикииа. 

Члан 11 

Cua решења o службеничким односима, 'Kao o засниваљу, кретању 
и лрестанку, за сапезне службенике, уколико посебним про.писима није 
друкчије одређено, доносе надлежни савезни органи, и то: 

1) за службенике из тач. 1) чл. 5 ouor За^она, Претседник Мини- 
староког савета на предлог ресорног министра'; 

2) за остале службенике, ресорни министар. 
Ресорни министар може овлаоити свога шомоћника или старе1Ј1ину 

подручног надлештва односно установе да доноси решења o службе- 
Ничким односима за службенике из тач. 3)  и 4) чл. 5 овог Закона. 

Члан 12 

За земаљске службенике, рсшења o службенич,ким односима, као 
o заснивању, кретању и престанку, уколико посебним пропистш ни|е 
Друкчије одређено, доно^сиће надлежни земаљски органи, н то: 

1) за службенике из тач. 1) чл. 5 osor Закона, Претседник земал^- 
ске владе на предлог ресарног министра; 

2) за остале службенике, ресорни министар. 
Ресорни министар може овласткти свога шомоћника или отарешину 

лодручног надлештва односно установе, да доноси решења o службе- 
ничким односима за службенихе из тач. 3) и 4) чл. 5 овог Закона. 

Члан 13 

За службеиике народних одбора н њихових лодручних устапова, 
решења o службеничким односнма, као o заснивању, кретању и ттре- 
станку, no правилу, доноси Извршни одбор Окружног народног одбора, 
односно од њега виши управни оргак државне власти, где нема окружних 
народних одбора. 

Где поред окружних народних одбора постоји и Обласни народнп 
одбор оваква решсња само за службе.)1ике Обласног народног одбора 
Доноси Извршни одбор Обласног народиог одбора. 

За службенике оних градских народиих одбора који имају положај 
сресних народних одбора, оваква решеи.а доноси Извршни одбор Град- 
ског 'народиог одбора. 

Сва решења o иостављењу службеника из тач. 1), 2) и 3) чл. 5 
овог Закона морају се доставити у препису ресорном земаљоком мини- 
стру, који mo свом 'пргву надзора може пониигтити или мењати решења 
за која нађе да нису у складу са законским проотисима или стварним 
потребама службе. 

667 



Члан 14 
У циљу јединства персоналне полтпк-е и правилне расподеле слу- 

жбеника, може земаљска влада пре.мештати службенике из једног на- 
родног одбора у други, из народних одбора у владу и њене установе 
или предузећа и обратно, a окружни одбори оне службеникЈе које они 
постављају. 

Савезна влада у споразуму са земаљском владом може службенике 
народних одбора и земал>ске службенике премештати на места савезне 
улраве и обратно, те из једне федералне јединице у другу. 

Исто тако, земаљске владе могу у споразуму међусобно размештати 
службенике из тач. 1), 2) и 3) чл. 5 овог Закона из једне земље у другу. 

• 
Члан 15 

Да би се постигла прегледна евидениија држаиних службеника и 
омогућила њихова правилна расподела.: 

а) окружни народни одбори водиће апшту картотеку за своје 
службенике и за службенике шодручних народних одбора. Ha исти начин 
као и окружни народни одбори, водиће картогеку и обласни народни 
одбори тамо где постоје; 

б) претседништпа земаљских влада водиће овакн^у картотеку за 
св€ земаљске службенике, a поједина министарства засебну картотеку 
за службенике свога ресо-ра, као и за све стручне службенике из тач. 1) 
и 2) чл. 5 овсг Закона за подручје своје федералне јединице; 

в) Претседништво савезне владе водиће општу картотеку за cne 
савезне слу^бенике, a поједина митктарства засебну 'картотеку за слу- 
жбенике свога ресора као и за стручне службеншке из тач. 1) и 2) чл. 5 
овог Закона из свих федералних јединица. 

Поред картотеке водиће претседништва земаљских влада и noje- 
дина министарства општи преглед службеника код свих подручних oprana 
државне власти. 

Ближе одредбе o вођен.у картотеке прописиваће савезна влада по- 
себном уредбом. 

Члан 16 
При сваком органу државне власти који доноси peuieiba o службе- 

ничким односима (чл. 11, 12 и 13 овог За^оиа) постоји Персонална ко- 
мисија састављена од пет члаиова, од којих именује три члана орган 
ири коме се комисија налази, a два члана делегира синдикална органи- 
зација. Чланови комисијс бирају из 'своје средине претседника. <I>yiiK- 
ција чланова персоналних комисија траје годину дапа. 

Чланови иерсоналних комисија независни од у своме раду, и своју 
функцију ne врше као занима11>е, него као почасну дужмост, ye своје 
редовно занимап.е. Комисију cacmna орган шри коме она делује, а^ прет- 
седник je комисије руководилаи дотичног лерсоналног одел.ења. 
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У надлежност Персоналне комисије спада: 
1) оцењивање службвника (чл. 63 овог Закона); 
2) давање предлога o кандидатима no извршеном конкурсу; 
3) давање мишљења односно сагласности no ст. 2 чл. 58 овог 

Закона; 
4) давање мишљења o престанку службе отказом од стране 

државе (чл. 105 овог Закона); 
5) давање мишљења за одређивање награда и премија (чл. 46 овог 

Закона); 
6) давање мишљења no питању прелаза из струке у струку; 
7) давање мишљења no ст. 2 чл.  19 и ст. 2 чл. 48 овог Законз; 
8) давање мишљеља no свим питањима која се односе na побољ- 

шање организације, поступка у раду и стручно усавршавање службе- 
ника; и 

9) осгали послови које joj додели надлежни opran. 
Ближе одредбе o организацији и раду Персоналне комисије донеће 

се у прописима појединих струка. 

Члан 17 

Прописима поједнних струка предвидеће се нарочити курсеви у 
циљу бољег вршења службе односно добијања одређених виших звања. 

Исто тако, одржаваће се повремеио копферепције, на којима ће 
самц службеннци изиосити поједине проблеме у вези са бољом органи- 
зацијом службе, указивати иа постојеће педостатке организације и рада, 
и предлагати потребне мере за боље функционисање службе и за 
стручно усанршавање службеника. O учињеним пре.олозима водиће се 
посебпа књига, у коју ће се уносити име предлагача и садржај предлога. 

ГЛАВА 111 
Заснивање службеничког односа 

Члан 18 

Ступање у службу je добровол>но. Службеннчки однос за^сни^а се 
даном стушња na дужпосг, које je извршвно na основу падлежно до- 
нетог акта o постасљењу. 

Лице постављено за службеника дужпо je јавити се на дужност у 
року од 10 дапа no саопштењу решења o поставл^ен.у, уколико му не- 
посредни старешина из оправдапих разлога овај рок не продужи. У npo- 
тинпом сматраће се к&о да није било im постављено. 

Члан 19 
За државног службепика може се поаапити само липе које испу- 

н>ава след^ће услове: 
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1) да je југословенски држављанин; 
2) да je навршило 18 година живота; 
3) да није прешло 50 година живота, a физички слособна лица 

са изузетно стручном спремом, ако нису прешла 60 година; 
4) да je телесно и душевно способно за вршење службе; 
5) да »ма бирачко лраво; 
6) да :му није судском пресудом одузето право заузимања државне 

служ<5е, односно да није осуђено на губита« права на јавну службу, 
као и у случају тач. 5) чл. 69 овог Закона док те казие трају; 

7) да има пословну способност; 
8) да му ранија служба није 'престала no тач. 6) чл. 69 овог 

Закона; 
9) да иопуњава услове прописа.не за сгруку у коју улази. 
Кад je службенику престала служба no тач. 5) 6), 7) и 9) чл. 106 

овог Закона може се поново примити у службу те« три године no npe- 
станку службе, и то само ло повољном мишљењу Персоналпе комшсије. 

Изузетно од одредбе тач. 1) чл. 1 може се из важлих разлога лри- 
мити у службу и лице које je прешло 50 односно 60 година старости. 
За такво примање потребно je нарочито одобре11,е Претседника савезне 
односно земаљоке владе. 

Члан 20 
Лице, које je одбило да прими неко место у државној служби, може 

прилнком поновне молбе за пријем у кглужбу бити постављено само са 
одобровем вишег органа, ако постављеп.е врти opran пижп од министра. 
Ово важи и за лице које je огказало службу без образложепЈа. 

Члап 21 
Лице, које je раније бнло у државној служби, приликом поновног 

пријема у службу мора испуњавати све услове из чл. 19 овог Закона, 
осим услова из тач. 3 истог члана. 

Члан 22 
Пријем у службу врши сс no обаил.еном конкурсу (натечају) или 

без овога, према прописпма који важе за сваку поједипу струку. Са 
конкурсом може бити везано полагање испита. 

Примап.е у службу врши се na оспову личпе вредности n :noco6iio' 
сти капдидага. 

ГЛАВА IV 
Дужности и права службеника 

1)   Д у ж n o с т и   с л у ж б е u м к a 

Minu 23 
lio ступању на дужносг службеник je дужан положити пред своји**, 

старешином заклетву. Текст заклетве гласи: 
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,,Ja заклињем ce чашћу свога народа и својом чашћу 
да ћу верно служити народу, да ћу чувати и бранити основне демо- 
кратск« тековине које чине темељ нашег државног уређењг и да ћу 
своју дужност no законима и законитим наредбама вршити савесно, 
марљиво и непристрасно". 

Члан 24 
За сваког службеника рад у државној  служби није само дужност 

него и част. 
Члан 25 

Закон je основ ш коме службени« заснива сваку своју службену 
радњу. Он je дужан закон и све законите пролисе нерно и тачно при- 
мењивати н руководити ce њиховим духом. Службеник je дужан да 
спречи сваки помушај повреде или злоупотребе закона или законитих 
прописа од стране ма ког службеника при вршењу његових службених 
дужности. 

Члан 26 

Службеник je дужан да службу врши савесно, марљиво и непри- 
страсно и да стално води рачуна o правилима дисциплине рада, имајући 
увек пред очима интересе народа. Исто тако je дужан да чува и да 
штити државну, задружну и приватну својину. 

Члан 27 

У односима са грађанима, службеник мора да je предусретљив, да 
ce опходи са тактом и пуним разумеваљем. Исто тако, службеник je 
дужан да помаже грађани.ма .потребним саветима и поука.ма у њиховим 
оправданим захтевима. 

Према свима гра1;аиима службеник ce мора отоптн подједнако, 
без обзира na расну и наиионалну припадност, без обзира na веру, пол. 
социјални положај или школско образовање. 

Члан 28 

I^a.'ino преме службепика je no правилу 8 часова дневно. Прописима 
поједипих струка може ce, према природи nocia, радпо 1)1)еме скратити. 

Службеник je дужан бити na служби за св« време које je одређено. 
Кад нптереси службе захтевају, непосредни старешипа може nape- 

дити да службспипп раде и прековремепо, као и доделити им друге 
послове који не спадају у опсег њиховог редовног рада. 

Члап 29 
У свом раду, службеппк мора да испољава личну иницијативу, да 

слободно n шго самосталније организује и извртује додел.ене му по- 

67! 



слове, преузимајући шотребну одговорност. При томе он треба да по- 
каже пуну емсеедитивност у раду, чувајући се сувишног формализма 
и штетног бирократизма. 

Службеници имају ираво и дужност да учествују у ширим и ужим 
међусобним такмичењотма, која ће се изводити у циљу усавршавања 
службе и постизавања већег радног ефекта. 

Члан 30 
У вршењу старешиноке власти према подређеним службеницима 

старешина ће се руководити искључиво интересима службе. Његов 
постушк лрема подређеним службеницима не сме бити груб и непра- 
веда« него одмерен и разложан, делујући васпитно као старији друг. 
У вршењу трајног надзора над њиховим радом не сме ништа пропустити 
у погледу отклањања недостатака. 

Члан 31 
Службеници •су дужни да поштују старешине, чувајући и не нару- 

шавајући њихов   ауторитет, a  у  својим   међусобним   односима да  се 
понашају другарски, да се својски шомажу у циљу што бољег обављања 
службе. 

Члан 32 
Службеник треба да раавија у себи способнО'Ст за самокритику, »е 

сме да шрећуткује своје и туђе грешке у послу, него треба да тежи 
да се учињене грешке призиају и тшправе. 

Члан 33 
Службеник je дужан да тачно и брижљино нзвршује законита на- 

ређења својих старешина. 
Ha наређења за која сматра да ^су иезаконита или да вређају на- 

родне интереое, службеник ће ставити своје примедбе. После овако 
стављенс примедбе може парсђење задржати од иавршења. По11овл.ено, 
и то писмено 11а1ређе1ие, службеник мора извршити, осим случаја да je 
такво Hapei)eibe у очитој супрогности са демокрагасим осиовама пародпс 
државе или да његово H3Bpmeibe лретставља кривично дело. O неизвр- 
iiieii.y овако издатог наређсња службеиик he известити непосредно 
вишег старешину од онога који je издао наређењс. 

AKO службеиик не стави прнмедбе на незаконито iiapet;en.e, ако on 
изврши наређеље које нијс смео иввршити, одговараће заједно са ста- 
pciiiniioM који je издао наређење. 

Члаи 34 
Службеиик je дужап да чува службену тајну, без обзи-ра да ли je 

у активној служби или не. 
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Под службеном тајном подразумева се све оно што je службеник 
у службн сазнао, a што би, кад би се изнело, могло шкодити интересима 
службе или оправданим интересима појединаиа. 

У изузетним случајевима opra« који je службеника поставио може 
га ослободити од дужности чувања службене тајн€. 

Члан 35 
Службени« мора у служби, као и у приватном животу, да избегава 

све оно што би могло шкодити ловерењу у државну службу или што 
би ишло на штету части и угледа народног службеника. 

Члан 36 
Службеник се не може, поред овоје редовне службе, бавити ни- 

каквим другим послом уз награду без. одобрења нешосредног старешине. 
AKO je тај стареишна нижи од органа надлежних за постављање службе- 
ника (чл. 11, 12 и 13 овог Закона), тжво ће одобрење доставити на 
увид органу надлежном аа пск:тављење. 

Одредба предњег става важи и за лри.мање чланства у управном и 
надзорном одбору акционарских и других тековинсмих предузећа. 

Члан 37 
Службенику je забрањено да прима одликовања, наг.раде или по- 

клоне страних влада без одобрења савезне владе. 

Члан 38 
Поред наведених  општих  дужности,  прописиш  појединих  струка 

могу се иредвидети и посебне дужности за поједине струке, одиосно 
зваља. 

2)   Права   службеника 

Члан 39 
У државној служби службеннк има право на плату и друге погод- 

иости no овом Закону. 
Te погодности се дају службенику ради што бољег и успешнијег 

изври1еп>а поверенс му дужности. 
У начелу, погодности службеника се одређују према природи и 

нрсти рада, лрема обиму и 'кналитету рада, као и према одговорности 
за рад. 

Члан 40 
Плате се одређују према врстама из чл. 5 овог Закона. 
Овлашћују ое савезна влада и земаљске владе да на предлог Ми- 

ннстра финаисија прошисују плате службеника према врста.ма из чл. 5 
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овог  Закона,  одређујући  минимум  и  максимум  ллата  за  сваку  поје- 
дину врсту. 

Члан 41 
Поред плате службеници имају додагак на деиу. Висина и услови 

за уживање овог додатка утврђују се посебним прописима. 

Члан 42 
Плата  и  додатак из  чл.  41   овог Закона  исплаћују  се  унапред у 

месечним износима. Изузетно од тога могу се за поједина звања плата 
и додатак одређивати у дневним изнасн.ма и ^сплаћивати недељно. 

Члан 43 
Плата тече од дана .стулања на дужност, a повећање плате од првог 

дана наредног месеца. 
Члан 44 

За службена путовања ван места службовања службенику прииада 
намнада трошкона, a за премештај у друго место службсишБа накиада 
особених трошкова. 

Ближе пропиое o путним и селидбеним трош^овима прописују са- 
везна односно земаљске владе. 

Члан 45 
За 'прековремени рад, као и за рад недељо-м и празнии.има, примађе 

службеници  50%    више од месечие   плате,   узевши да  месец   има  25 
радних дана. Ближе одредбе o томе донеће савезно одпосно земаљско 
Миннстарство финансија. 

Члан 46 
Уколико je вршење извесне службе окопчаио са нарочитим напо- 

рима, тешкоћама, опасношћу no здравље н живот, могу с« одредитн 
посебни додаци. 

Сарука.ма, где je то могуће, могу се предвидети и посебне премије 
за уштеду материјала, горива и то.ме слично. 

За службеинке који су се нарочито истаклн својим успешним 
радом и стекли заслуге за службу, установиће се пооебие лохвале, удар- 
ничке награде, поклони од вредпости, спеиијална одликовања и почасна 
звања. Ово се даје службеницима за личне успехе и заслуге, као н за 
суделовање у уопесима и заслугама њихове групе или установе. 

Ближе одредбе o овоме донеће се прописима појединих струка no 
претходном саслушању савезпог односно земал.оког Мипнстарства 
финапсија. 

Члан 47 
Службепик .topa имати у недељи један одмор, н то no лравилу 

недељом. 
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Службенику а.ришда плаћени годишњи одмор, који не може бити 
краћи од 15 дана нл дужи од 30 дана. 

Дужина одмора, у горњим границама, одређује се прописима сваке 
струке, a време када се одмор има искористити одређује непосредни 
надлежни старешина, nasehn да правилан и нормалан ток службе не 
буде доведен у питање услед отсутнасти службеника. 

Члан 48 
У опраиданим случајевима може непосредно надлежни старешина 

одобрити службенику шаћено отсуство no приватном послу. Отсусгво 
до 7 дана у једној календарској години не рачуна се у годишњи одмор. 

Отсуство преко времеиа наведеног у предњем ставу одобрава орган 
надлежан за постављење дотичног службеника. Службенику се у томе 
случају 'може одобрити плаћено отсусгво само ако je оно и у интересу 
службе, (као на np. због нарочитог стручног оспособљавања службе- 
ника), и ако je Персонална комисија дала повољно мишљење. 

Члан 49 
Службеник, који je болешћу опречен да дође на дужност, обаве- 

стиће o том€, у року од два дана, ■свог непосредног старешину. Ако 
недолазак на дужност због болести траје више од три дана, изостанак 
се мора оправдати лекарским уверењем лекара надлежне установе соци- 
јалног осигураља. 

Отсуство ради лечења и опоравка одобрава службенику непосредни 
старешина на основу писменог мишљења лекара надлежне установе 
социјалног осигурања. 

Службекица има због порођаја право на отсуство од дванаест не- 
Деља, од тога шест недеља upe порођаја и шест недеља после порођаја. 
После порођаја ■мајка дојиља не сме бити запослена на прековременом 
и ноћном раду за време од године дана. 

Члан 50 
У циљу 110дизаи.а свести службеника o љиховом задатку и улози 

У изградњи државс, у циљу лодизаи.а радие дисциплине и ударничког 
Духа, у цил>у борбе против бирократизма, затим у циљу побољшаља 
радних и животних услова службеиика, службеници нмају право ла се 
Удружују у кгиидикате, као и да учествују у оснивању и раду добро- 
вољних удружења. 

Спужбенички сиидикати су најјача подршка народних влагсти у 
изградњи државног aaiapara. 

Члан 51 
Иротив свих решења o службеничким односима донетих од oprana 

нижих од министарстава, .службени« се можс жалити у року од 15 дапа 
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једном, и то непосредно вишем органу. Поводом другостепеног решења 
вишег органа односно решеља министарства, може ■службеник тужбом 
покренути спор шрема одредбама Закона o решавању радних спорова. 
Овакву жалбу односно тужбу могу подићи и синдикалне организације. 

ГЛАВА V 

Кретање у служби 

Члан 52 
Лица, која први пут ступају у држаину службу, узи.мају се или у 

приправну службу или на пробни рад. 

Члан 53 

Лица, која први пут ступају у државну службу, a немају доиољно 
праксе за обављање послова струке у коју улазе, пришју се у службу 
«ао приправници. Прилравничка служба траје од једне до две године 
према прописима струке. 

Одредба лредњег сгава не важи за службенике из тач. 4) чл. 5 
овог Закона. 

Члан 54 

За време приправничке службе: 
1) приправник he тгримати плату .службеиика из тач. 3) чл. 5 овог 

Закона; и 
2) отказ се врши, са обе стране, у року од месеи дана, без права 

на отлремнину. 
У  свему  осталом, за  прилравнике  важе  одредбс  овог Закона. 

Члан 55 

У тсжу принравничке службе, приправни« je дужаи лоложити др- 
жавни стручни иопит no прописима своје струке. Ради полагања испита, 
прилравнику може орган надлежан за њетово лостављење лродужити 
прилравиичку службу највише за лола године. Пошто прилравник по- 
ложи нспнт, распоређује се у струии према свом звању и слособности. 
AKO припраоник не лоложл ислит, може му служба бити отказана или 
с€ може раслоредити ло тач. 4) чл. 5 овог Закоиа. 

Програм за лолагање стручпог ииглита и остало у вези са исшпима 
одредиће се прописима струке. 

Члан 56 

Сва остала лица, прилшком лријема у државну службу, узимају се 
на лробу за време од једног до три месеца. 
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Ono не важи за службенике који се враћају у исту струку, уколико 
прекид није био дужи од шет година. 

Члан 57 
За време трајања пробне службе, у погледу отказа и отпремнине, 

важе одредбе тач. 2) чл. 54 овог Закона. 
У овему осталом, за ова лииа важе одредбе овог Закона; 

Члан 58 
Додељивање новог звања и одређивање веће плате не зависи од 

времена .проведеног у претходном 3Baiby односно са одређеном платом, 
него искључиво од личне вредности и стручне способности службеника. 

Додељивање новог звања и одређивање веће плате врше органи 
из чл. 11, 12 и 13 овог Закона, и то no лретходном мишљењу Персо- 
налне комисије (чл. 16 овог Закона); a ако je у питању додељпвање 
нижег положаја или одређивање мање плате, онда je тштребна сагласност 
Персоналне комисије. 

Нони степени плате могу се додељивати у најкраћем року од шест 
месеци, и то највише два степена одједнам. 

За једнаки рад припада једнака плата. 

Члан 59 
За прелаз из једне струке у другу, потребно je да службеник у 

новој струци проведе na пробном раду најмање три месеца и на крају 
овог рока положи испит струке у коју прелази. 

Одредба предњег става не важи за службенике из тач. 1 чл. 5 овог 
Закона, као и за службенике који сс ради нарочите спо-собности и по- 
требе службе премештају у другу струку. Но за ово последње je по- 
требно решење ресорног министра. 

ГЛАВЛ VI 

Оцењивање службеника 

Члан 60 
Да би се надлежна власт обавестила o стручној вредности и •сло- 

СОбности, o квалитету и обиму рада, o моралним и интелек-туалним осо- 
оинама и o напорима и заслугама службеника у служби, a на основу 
којих се елемеиата једино може вршити правилио и објекаинно одабн- 
Paibe, распоређивање и награђнвање службеника у служби, — уста- 
Новљава се оцењивање. 

Члан 61 
За снаког службеиика водиће се нарочити лист (картон) за оцењи- 

Оап.е, у који he непосрсдни старешина или руководилаи у току године, 
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на основу сталног надгледања посла и коитроле над радом својих слу- 
жбеника, упи.сивати према потреби, a најмање једанпут у свака три 
месеца, своја опажања o елементима из чл. 60 овог Закона. 

У случају да службеник epe него што je оцењен буде премештен 
у друго надлештво, установу или предузеће, његов ће дотадашњи ста- 
решина уписати своја опажања и послати његов лист за оцењивање 
новом старешики, који ће наставити даље уписивање. 

Члан 62 
Ha основу листа (картона) за оцењивање, старешина односно руко- 

водилац ће на крају године за сваког службеника саставити свој 
извештај. 

У томе извештају мора бити укратко изнето оно што je записано 
у листу за оцењивање, a na крају извештаја старешина односно руко- 
водилац учиниће свој предлог o оцени. Старешина односио руководи- 
лац ће предлог o бцени саолштити службенику, који може у року од 
пет дана на њега ставити приговор. 

У народним одборима попуњавање лтета за оиењивање вршиће 
чланови одбора — повереници одељења, a предлог o оиени даваће 
извршни одбор. 

Члан 63 
Изпештај стареши,не односно руководиоиа и предлог са листом за 

оцењивање лослаће нешосредни старешина односно руководилац, за- 
једно са евентуалним шриговором, надлежној 1пе.рсоналној комнсији, 
која може предлог оцене лрихвагити, преиначити или наредити досле- 
ђење. Решење Персоналне комисије o оиени je коначно. 

Члан 64 
Оцене су: „одличан", „врло добар", „добар" и „слаб". 
Решење o оцени уноси .се у службенич^и лист оужбеиика. 
Службеник,  који  je   у  једној   години   оцењен   оиеном  „слаб",   не 

може за годину дана од изрсчене оцене добити већи  степеи ллате ни 
већи положај. 

Члан 65 
Ближе  одредбе o оиен.нваљу службеиика доиеће  сс  у  прописима 

сваке струке. 

ГЛАВА VII 
Одговорност службеннка 

Члан 66 
Службеници су одговорни: дисциллински, кривично и материјално 

(имовински). 
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1) Дисциплинска одговорност 

Члан 67 
Дисциплинске кривице су: 
1) днсциплинске неуредности; 
2) дисциллински преступи. 
Kao дисциплинске неуредности сматрају се лакше, a као дисци- 

плински преступи теже повред« службене дужности или угледа ■службе. 

Члан 68 
Казне за дисциплинске неуредности су: 
1) писмена опомена; 
2) писмени укор; 
3) писмени строги јавни укор. 

Члан 69 
Казне за дисци.плинаке преступе су: 
1) забрана додељивања веће плате односно вишег положаја за 

време од шест месеци до три године; 
2) умањење принадлежности за вре.ме од три месеиа до године 

дана, с тнм да за сваки поједини месец не ;.може бити већи од 20%, 
изузев породичног додатка; 

3) враћање па нижу плату или нижи положај; 
4) условно отпуштање за време од једне до три године; 
5) отпуштање из службе са забраном шоновног враћања у службу 

за време од једне до пет година; 
6) отпуштање из службе за увек. 
Са казном из тач. 4) предњег става може се за исти дисциплински 

преступ упоредо изрећи и казна из тач. 2) овог члана. 

Члан 70 
Гоњење дисциплинских неуредности застарена за годину дана од 

даиа извршења. 
Гоњење дисшшлинских преступа засгарева за три годиие од дана 

Почињеног дела, уколико дело не повлачи и кривичну одговорност, у 
KOM случају дисциплински лресгуп застарева за нсто време за које 
застарева и кринично дело. 

Члан 71 
Казне за дисииплинске неуредности изричу у мањим организацио- 

ним јединицама старсшиие тих јединица, a у већим оргализациоиим 
једнницама старешина те једиииие може лренети право кажњавања на 
одређепе ниже старешинс. 

Пре изрииап.а казпе службеинк мора бити саслушан. 
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Против решења o казни, службеник се може жалити старешини не- 
посредно више организационе јединице, у року од осам дана од дана 
када му je решење уручено. Овакву жалбу могу подићи и .синдичолне 
организације. 

Против решења o казни, ако ra je донео министар или старешина 
другог врховног.надлештва или уста«ове, нема места жалби. 

Члан 72 

Казне за дисцишлинске преступе изричу посебни дисциплински су- 
дови, no спроведеном дисциплинском постушку. 

За службенике савезних и земаљских министарстава постоје дисци- 
плински судови при ови.м министарствима. 

При среским и виши*! народним одборима постоје дисциплински 
судови првога степена за службенике ових одбора. 

Министарства и народни одбори виши од среских могу образовати 
дисциплиноке судове првога степена лри већим подручним надлештвима 
и у<:танова>ма. 

Дисциллински судови при савезним и земаљским министарствима 
и при виши.м народним одборима истовремело су и дисциплински судави 
другот степена no жалбама протир пресуда и одлука дисциплинских 
судова код подручних надлештава или установа. 

Дисциплиноки суд састоји се од три члана и истог броја заменижа. 
Једног члана и заменика делегира синдикална организација, a осталу 
двојицу поставља надлежни министар односно надлежни нзвршни на- 
родни одбор. 

Функција чланова дисциплинског суда траје годииу дана. 
Чланови су у вршењу своје судијске дужности независни и суде 

no свом слободном судијском уверењу. Судије при ступању на дужност 
полажу заклетву. 

Члан 73 

Kao тужилац код дисшшлиноких судова појавЛ)ује се opran na- 
длежног јавног тужиоца. 

Сваки службеник може узети себи браииопа којн je слободан у 
одбрапи и обавезан да чува ловерену тајну. 

AKO би се нмала допети казна отпуста из службе, a окринл.епи 
службешж није узео себи брапиоца, надлежни диспиплински суд поста- 
виће му брапиопа no звапичиој дужности. 

Члан 74 

Дисцшплински поступак започиње са захтевом дисциплинског ту- 
жиоца (чл. 73 овог Закона) код падлежпог джшшлинског суда да се 
против службеника  покрене дисциплински поступак. 
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Решавајући o овоме захтеву, дисциплински суд може одлучити: 
1) да се тгротив службеника отвори дисциплииоко ислеђење; 
2) да се тфотив службеника може подићи дисциплинска оптужница; 
3) да нема места дисц.иплинском шоступку. 

Члан 75 
Кад днсциплински суд 1реши да се против службеника отвори дисци- 

плинско ислеђење, лозваће непосрсдног старешину окривљенога да 
одреди иследника, који ће ислеђивати сходно 'прописима кривичног 
поступка. 

Члан 76 
AKO дисц.иплински суд нађе да радња окривљеног .службеника 

претставља и кривично дело, доставиће сва аиста надлежном народно\г 
суду, o томе известити непосредног старешшу, na ће затим одлучити 
да ли he против таквог службеника повести дисциплиноки поступак упо- 
редо са кривичним, или ће га одложити до коначне пресуде на- 
родног суда. 

Члан 77 
Кад дисциплински иследник заврши ислеђење, доставиће сва акта 

дисциплинском суду, који ће донети решење у смислу тач. 2) или 3) 
ста.в 2 чл. 74 овог Закона. 

Члан 78 
Кад дисциплински суд реши да се против службеника може подићк 

Дисциплинока  ситтужница,  доставићв  сва  акта  дисциплинаком тужиоцу 
ради подизања оптужнице. По подигнутој оптужници, суд одређује дан 
претреса. Ha решење којим се одређује лретрес, нема места жалби. 

Члан 79 
Кад дисциплиноки суд реши да нема места дисциплииском поступкуг 

Доставиће решење o т&ме непосргдном старешини и надлежном дисци- 
Плинском тужиоиу. Против онакве одлуке дисииплински тужилаи може 
подићн жалбу вишем дисциллинском суду. 

Члан 80 
Претрес код дисциплинског суда првог степена je усмен и јанаи, 

осим случаја ако иштереси 'Службе или државни интсреси, или који други 
оправдани разлози захтевају да се претрес огласи тајним. 

Да ли he код дишиплинског суда другог степена поступах бити 
Усмен и јаван или не, одлучује сам суд Tipe'Ma природи шојединог случаја. 

Члаи 81 
Пресудом дисциплинскот суда оптужени се или кажп.ава за дисци- 

Плннски преступ, или ослобођаиа од одговорпости као невии. 
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AKO дисцшплински суд нађе да дело службеника претставља неу- 
редност, казниће га за неуредност. 

Члан 82 
Противу пресуде и одлука дисциллинског суда првога степена, умо- 

лико законом није друкчије одређено, службеник и дисцишлински тужи- 
лац могу изјавити жалбу дисциплинском суду другог степена у року од 
15 дана од дана пријема 'пресуде или друге одлуке. 

Противу лрееуда и одлука које je донео дисциплински суд при са- 
везном односно земаљоком министарству нема места жалби. Изузетно 
од тога, ако je донета казна no тач. 6) чл. 68 овог Закона, може слу- 
жбеник изјавити жалбу, у року од 15 дана од дана пријема пресуде, 
савезном односно земаљском Врховном суду. 

Жалбе из предњих ставова могу поднети vi синдикалне организације. 

Члан 83 
Дисциплински тужилац и осуђени 'службеник могу против правно- 

снажне пресуде тражити обнову дисциплинаког поступка под условима 
из кривичног судског поступка. Ову обмову могу тражити и синдикалне 
организације. 

Члан 84 
Извршење  дисциплиноких казни застарева  за  исто  време  за  које 

застарева и право на гоњење дисииплинских преступа. 

Члан 85 
Казне  за  дисциплинске   иеуредности   губе  све  праиие   последице 

после две  године,  односно  казне за  дисциллшнски  преступ  после  пет 
година од дана издржане казие, ако службеник за то време није дисци- 
плински кажњавв« за неуредности, односно за преступ. 

Члан 86 
Сви предмети дисциплилског прступка сматрају се хитним. 
По дисииплинско.м поступку не плаћају се таксе. 

Члан 87 
Правноснажне казне за дисциплшиже неуредиости н за дисциллинске 

преступе уписују се у службенички лист кажнЈепих служб^шгка, изузев 
казне опо.мене (тач.  1 чл. 68 оиог Закоиа). 

Члап 88 
За поједиме струке из службе, код којих je нопрокидаи и праиилан 

рад од нарочите нажности за држану, или код којих може доћи у nehy 
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опасност живот, здравље « имовина грађана, могу се донети у гтропи- 
сима тих струка или служби одредбе o пооштравању дисциплинске 
одговорности службеника тих струка односно служби. 

Члан 89 
У  погледу  дисциплинског  поступка,  уколико  овим  Законом  није 

друкчије предвиђено, примењиваће се сходно лрсшиси кривичног суд- 
ског поступка. 

2)  Кривична одговорност 

Члан 90 
Службеници одговарају за кривична дела no кривичном законику 

и апецијалним кривично-правним прописима. 
Кривична одговорност не искључује дисциплинско кажњавање за 

исто дело које je било предмет кривичног поступка без обзира на то 
да ли ј« службеник ослобођен кривичне одговорности или не. 

Члан 91 
Народни судови и све остале државпе власти дужне су o отварању 

к.ривичног поступка или o изреченој кривичној казни да обавесте непо- 
средног старешину службеника. 

3) Материјална (имовинска)  одговорност 

Члан 92 
Службеник одговара и за накнаду штете коју причини грађанима 

или држави својим радом у служби. 

Члан 93 
Службени« који лри вршењу сноје службене дужности причиин 

штету грађапима, незакоиитим или неправилним поступком, свесно или 
чсхатно, одговара за ову штету он лично. 

За накнаду штете из првог става држава јамчи само онда, ако je 
обухваћена туЈкбом и ако се од осуђеиог службеника не може напла- 
тити досуђена на^кнада штете.* 

AKO оштећеном није познато који му je службеник учинио штету, 
може тужити односиог органа државне власти. Taj opran he назначити 
лице које je одговорно за штету. 

За раоправљање штете надлежан je суд no месту где je штета при- 
Чињена. Тужба мора бити поднета у |)оку од године дана од дана кад 
je оштећеник за штету сазнао, a најдаље у року од три године од дана 
|<ад je штета причии.ена. 
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У изузетно олравданим случајевима држава може преузети na себе 
обавезу да накнади штету коју je службеник причинио грађанима. 

Члан 94 
Службеник je лично одговоран и држави за материјалну штету коју 

joj 'причичи повредом службених дужности, свесно или из нехата. 
Решење o накиади штете до суме од 6000 динара доноси надлежии 

opra« из чл. 11, 12 и 13 овог Закона, no шретходно обављеном поступку 
у коме се има утврдити одговорност службеника за накнаду при- 
чињене штете. 

Ha решен>€ o накнади штете, службеник И'ма право жалбе према 
одредби чл. 51 овог Закона. 

За накнаду штете, чија вредност ■прелази суму ад 6000 динара, 
надлежан je народни суд. 

Члан 95 
AKO je одговорност за накнаду штете према држави у узрочној 

вези са дисинплинском одговорношћу службеника, дисциплински суд 
може у •својој пресуди, уколико служ&еника осуди на дисциплинску 
казну, расправити и питање o накнади прнчињене штете, без обзира на 
њену величину. 

У лоступку за дисииллинску неуреднаст не може се истовремено 
раслравити и питање одговорности за накнаду штете држави. 

Члан 96 
Из оправданих разлога, службсник се може ослободити од плаћања 

накнаде штете учињене држави, било у целом износу или једним делом. 
Одговорност службгника за накнаду штете према држави заста- 

рева пре.ма прописима o застарелости права на тражење накнаде штете 
no прописима грађанског права. 

Члан 97 
Одредбе претходннх члаиова неће се примепзивати na одговорносг 

за накнаду штете, за коју постоје посебни пролиси поједипих струка o 
матернјалној одговорности њихових службеника према држави. 

ГЛАВА VIII- 

Удаљење од дужности (суспендовање) 

Члан 98 
Службеник се удаљује од дужности  (суспендује): 
1) ако je лротив њега отворен кривични или дисцнплински посгумак; 
2) ако буде стављен у иследни затвор, или због злочипстка или 

каквог другог нечасног дела  ставл.ен под оптужбу; 
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3) ако службеник неће да изврши службеио наређење осим неиз- 
вршења наређења које закон забрањује и 'Казни (чл. 33 овог Закона); 

4) кад му je службени преступ такав да би било штетно no интерес 
и углед службе да даље остане Ha дужности. 

У случају тач. 1) предњег става дисшшлиисвси суд he удаљити 
службеника од дужности ако то изискује врста и тежина учињеног дела. 

У случају тач. 2) непосредни или виши старешина мора одмах на- 
редити претходно удаљење од дужности, a у случају тач. 3) и 4) непо- 
средни или виши старешина може наредити претходно удаљење у осо- 
бито важним и хитним случајевима. 

Нвпосредни или виши старешина no лретходном удаљењу службе- 
ника известиће надлежни дисциплиноки суд, који ће решење o удаљењу 
оснажити или поништити. 

Против одлуке дисиипли«с,ко.г суда o удаљењу од дужности могу 
изјавити жалбу дисциплин-ски тужилац и (службеник у рот<у од 5 дана 
од уручења одлуке. Жалба не задржава удаљење. O жалби одлучује 
надлежни дисциплински суд другог степена. Овакву жалбу могу подићн 
и синдикалне организације. 

Члан 99 
Службенику удаљеном од дужности обуставља се, почев од првог 

наредног месеца од дана одлуке дисциплинског суда, једна половкна 
чистих лринадлежности, осим породичног додагка. 

AKO je службеник судском пресудом осуђен на губитак службе, 
не враћају му ое обустављене принадлежности; ако je ослобођен дисци- 
плинске или ифивичне одговорности, враћају му се обустављене при- 
надлежности у целом износу. 

AKO je службеник 'кажљен дисиишлинском ттресудом на казну из 
тач. 1) до 4) чл. 69 овог Закона, дисциплински суд одлучиће да ли ће 
му се и у 'кол^ко вратити обустављене лринадлежносга, но ic тим дл 
му се не може вратити више од лоловине. 

AKO je службеник лресудом народног суда осуђен на казну лишења 
слободе до 6 месеии, не припадају му принадлежности за време издржа- 
naii,a казне. 

Члан 100 
Службеиик који je удаљен од дужности не сме напуштати место 

службован.а без дозволе старешине јединиие у којој служи. 

ГЛАВА IX 

Социјално заштитне одредбе 

Члал 101 
Службеници су осигурани за све врсте осигурања код Средишњег 

завода за социјално осигурање. 
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Савеана влада прописиваће, на лредлог савезног Министра соци- 
јалне лолитике и савезног Министра финансија, ближе одредбе o спро- 
вођењу социјалног осигурања државних службеника. 

Члан 102 
Службенику KOiMe je држава опказала службешички однос припада 

право на отпремнину, amo je у државној служби провео најмање три 
године. 

Отпремнина износи до 6 година службе једноструку, после 6 до 10 
година двоструку, после 10 година четвороструку, поое 15 година 
шестоструку, шосле 20 година деветоструку и лосле 25 година службе 
дванаестоструку месечну плату коју je службеник примио у последњем 
месецу службе. 

Ова отшремнина службенику не припада ако приликом напуштања 
државне службе испуњава услове за пензију. 

Члан 103 
Забране за приватно-правна потраживања могу се ставити на једну 

трећину принадпежности, a за алиментације и државна шотраживања на 
једну половину принадлежности, осим додатка на децу (чл. 41 овог 
Закона). 

Државни службеници ослобађају се свих такса за све лодиеске и 
акте у вези са службеничким односом. 

ГЛАВА X 

Престанак службеннчког односа 

Члан 104 
Службенички однос престаје: 
1) отказом; 
2) пресудом кривичиог или дисшшлинског суда; 
3) без отказа, no сили закона; и 
4) смрћу. 

Члан  105 
Счужбеник и држала могу раскипути службеиички одпос уз прет- 

ходни отказ. У случају отказа од стране државе потребно je претходно 
мишљење Персоналне комисије (чл. 16 овог Закона). Рок огказа не 
може бити мањи од месеа дана ни већи од шест месеци, a одређуј.е се 
проппсима сваке струке према звању и годинама службе. 

Кад службеник откаже службепички однос, може га надлежпи opran, 
no његовој молби, разрешити дужности пре »стека рока, ако то интерес 
службе дозвољава. У овом случају примадлежносгн му теку до краја 
оног месеца у коме je разрсшен. 
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Исто тако, кад држава откаже службенички однос, може надлежни 
орган, ако je то у интересу службе, разрешити службени.ка дужности 
и пре истека отказног рока, с тим да му до краја рока припадају 
принадлежности. 

Члан 106 

Престанак службе без отказа no сили закона настуша: 
1) кад службеник постане телесно или душевно ■неспособан за 

вршење службе; 
2) после 12 месеци непрекидног боловања, односно после 18 ме- 

сеци укупног боловања у две узастопне године; 
3) 'кад службентк изгуби држављанство или бирачко право; 
4) кад службеник мзгуби пословну опособност; 
5) кад рслужбеник добије два пута узастопно, или четири пута у 

току службе оцену „сла<3"; 
6) кад се no премештају, отсуству, одмору или no напуштању 

службе службеник me јави на дужност, no својој крнвиии, у року од 
10 дана; 

7) ако je службеник дао лажне подаике приликом ступања у 
службу; 

8) кад службени« наврши горњу границу старости одре1>ену npo- 
писима његове струке; 

9) кад je службеник судском шресудом осуђеп на казну лишења 
слободе дуже од шест месеци. 

Члан 107 

Службени'ку служба престаје: 
1) у случају чл. 105 овог Закона истеком отказног рока; 
2) у случају тач. 2) чл. 104 као и тач. 9) чл. 106 овог Закона 

Даном правноснажности пресуде; 
3) у случају тач. 3) чл. 106 овог Закона дано.м губитка држав- 

Љанства, односно бирачког права; 
4) у случају тач. 6) чл. 106 овог BatKona онога дана када je слу- 

жбсник напустио службу, одпосно када je требало да се јави na 
Дужпост; 

5) у случају тач. 1), 2), 4), 5), 7) и 8) чл. 106 овог Закона онога 
Дапа кад надлежни opran донесе решеље o престапку службе. Ово се 
Peineibc мора донети најдаље у року од два месепа. Ако надлежни орган 
Ово пропусти, тај дан престанка службе сматра се последњи дан дво- 
ме<:ечпог рока. 

Члап 108 

По престапку службе службешж ne може сам папустити дужност, 
"ero мора бити падлежпо разрешеп. 
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У случају тач. 6) чл. 106 овог Закона као дан разрешења сматра 
се дан престанка службе. 

У случају престанка службе no тач. 2) чл. 104, као и тач. 3) и 9) 
нл. 106 овог Закона, разрешење се мора извршити одмах чим стигне 
обавештење o лравноснажности лресуде односно o губитку држављан- 
ства или бирачког права. 

У случају престанка службе отказом разр^ешење се мора извршити 
најдоцније последњег дана отказног рока. 

У случајевима тач. 1), 2), 4), 5), 7) и 8) чл. 106 овог Закона 
разрешење се мора извршити најдаље у року од месец даиа од када 
je непосредном .старешинк ^тигло обавештење o престанку службе. Овај 
рок не може лрећи погледи.и дан двомесечног рока из тач. 5) чл. 107 
овог Закона, a ако се службеник у том року не разреши, као дан разре- 
шења сматра се послсдјви дан тога рока. 

AKO службеник није на дужности na нема могућности да се редов- 
ним путем раареши, дан престанка службе сматра се као дан разре- 
шења од дужности. 

Чла« 109 

Службеник, коме je служба престала, лримиће принадлежности за 
месец у коме je разрешен, или у клме се сматра да je разрешен. 

Породици умрлог службеника исгтлатиће се на име помоћи љегове 
једномесечне лринадлежности. 

ГЛАВА XI 

Прелазна и завршна наређења 

Члан 110 

Савезна влада, na лредлог рвсорног миннстра, донећс посебне 
уредбе за сваку струку савезних служб^лика. 

По упутствима саиезне владе, земаљске владе донеће такве уредбе 
ва поједине струке земаљских службеника и службеника пародних 
■одбора. 

У овим уредбама разврстаће се истовремено зван.а појединих 
струка no врстама из чл. 5 овог Закона. 

Уредбе из ст. 1 морају бнти донете најдоцпије три месеца ло сту- 
пању на снагу овог Закона, a уредбе из ст. 2 најдаље у року од месец 
дана no ступању на снагу уредбе с?незне владе. 

Члан  111 

Државиим службенипима рачунаће се у време за стицање лрава 
на лензију no прописима соиијалног осигурања све врсме које им се 
признаје као државпа служба. 
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Kao време државне слумсбе рачуна се државним службеницима и 
време, које су проиели у партизанским одредима, Народноослободилач- 
кој војсци, Југословенској армији, илегалном раду за народнсослобо- 
дилачки покрет, затвору, логору, интернацији, принудном раду, као и 
иреме проведено у заробљеништву, уколико се својим владањем нису 
огрешили o народноослободилачку борбу. 

У државну службу no ст. 1 не рачуна се време проведено у служби 
под окупатором или његовим помагачима. Изузетно, у појединим оправ- 
Даним случајевима, може орган из чл. 11, 12 и 13 овог Закона no :саслу- 
шању Персоналне комисије одлучити да се призна изр.есно време про- 
иедено у оваквој служби поједином службенику. Ha исти начин ће се 
индинидуално одлучивати које he се време no престанку службе (отпуст, 
пензионисање, оставка) за време окупације признати за пензију. 

Ближе одредбе за примену прописа ст. 2 и 3, 'Kao и уопште које he 
се време рачунати за пензију, донеће савезни Министар финансија у 
сагласности 'са савезним Министром социјалне политике. 

Овлашћује се савезпа влада, да, na предлог савезиог Министра 
социјалне лолитике и савезног Мннистра финансија, данете прописе у 
погледу начина локрића код Средишњег завода за осигурање за при- 
знате године државне службе. 

Члал 112 
Ha основу уредаба донетих no чл. 110, органи из чл. 11, 12 и 13 

овог Закона, no саслушању персоналних комиснја (чл. 16 овог Закопа), 
извршиће у року од три месепа no ступању на снагу уредаба појелиних 
СТрука, појединачно превођење свих затечених службеника, сходно 
одредбама чл. 5, 6 и 58 овог Закона. 

Уколико у појединим федералпим једипииама службениии још 
чису дефинитивно разврстани no старим положајним групама, то може 
з^маљска влада одмах регулисати положај службепика no одредбама 
0вог Закона, одређујући привремено у коју врсту опадају (чл. 5 овог 
Закона), док уредбама лојсдипих струка не буду разврстана звања. 

Приликом превођења утврдиће се за сваког поједииог службеника 
кој'е му се времс држаине службе признаје за пензију; истовремено 
0Цениће се које се време проведено у активној служби или no престанку 
службе под окулатором призпаје за пензију (ст. 3 чл. 111 овог Закона). 

Члаи 113 

Олредбе тач. 6) и 8) ст. 1 чл. 18 овог Закона важе само ако су 
У Питању пресудс донеге од страпс пародних судова и других народних 
вЛасти после 6 априла 1941 годипе. У погледу осталих пресуда ислити- 
Ваће сс сиаки појсдини случај посебно приликом ступања у службу и 
ДЗДетн решсње o могућности пријема, ло претходном саслушвњу 
НаДлсж11ог јанпог тужиоца. 
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Члан 114 

Оним државним службеницима којима буде служба отказана после 
стушања на снагу овог Закона, a не ислуњавају још услове за лензију 
no пропнсима социјалног осигурања, одредиће се, на њихов захтев, 
пензија no прописима који буду важили за државне пензионере (чл. 115 
овог Закона). 

Члан 115 

Овлашћује се савезна влада да на лредлог -савезног Министра фи- 
нансија донесе уредбу, којом ће регулисати право на пензију следе- 
ћих лица: 

1) личних и породичних пензионера, пензионисаних до ступања на 
снагу овог Закона; 

2) државних службеника који су отпуштени, пензионисани, или 
су својевољно напустили државну 'службу за време окупације, a не 
налазе се сада у служби; 

3) државних службеника које je ослобођенЈе затекло у држгшној 
служби, na су после тога стављени на раоположење или отпуштени из 
државнв службе. 

Исплата пензија налред наведених лица лада на терет буџета са- 
везног или вемаљског Министарства финансија, односно на терет Чи- 
новничког пензионог фонда. 

Члан 116 

До доношеп.а одредаба из чл. 101 овог Закона, наплаћиваће се 
улог за Чиновнички пензиони фонд no досадашњнм прописима. 

Члан 117 

Одредбе из чл. 102 и 105 овог Закона примењиваће сс тек после 
седам месеии no ступап,у na снагу овог Закона. У овом међувремену 
огпуштени службеник добићс na име отпремпипе јсдпомессчпу плату, 
изузев оних службеника којима je служба престала no тач. 2) чл. 104 
и тач. 3), 5), 6), 7) и 9) чл. 106 овог Закона. 

Члан 118 

Овлашћује се савезна илада ла долесе na предлог Министра за 
конституанту потребне прописе за слровођсп.е овог Закона. 

Члан 119 

Onaj Закон ступа na снагу .кад се објави у .,Службеном листу Де- 
мократске федеративпе Југославије". 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА O ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

ГРАЂАНСКОГ РЕДА 

Дубока промена наше државне, политичке и друштвене структуре 
из темеља je изменила и правне односе наших државних чиновника. 
Стари чинсјвнички закон je постао опсолетан, и потребно je да се до- 
несу нови прописи, јер се тако важно питање као што je ово државних 
службеннка не може оставити нерегулисано и неодређено. Иако нова 
Југославија, као строго «ародна држава, даје сасвим друго значен,е 
државним службеницима од старе, милнтаристичко-бирократске Југо- 
славије, она не шориче државним службеницима велико значење, али 
хоће да у н>има има вредне народне трудбенике, a не неку посебну, од 
народа строго одвојену касту, Зато je основна идеја: овог пројекта, 
која се доследно опроводи у свим његовим одредбама, да се положај 
државних службеника углавиом приближи ономе лриватних намеште- 
ника и да се одлучно разбије формирање државних службеника као 
неке посебне касте. Извесне особине правног положаја државних •слу- 
жбеника не јављају се у овом пројекту као привилегије неке посебно 
уздигнуте касте, већ су само природна последица вршеља послова за 
Државу, што се нарочито оглсда у службеничкљм дужностима и посебној 
службеничкој одговорности. Уогсталом, огромној већини државних слу- 
жбеника се тиме лични положај само поправља, и баш закони који 
изграђују посебну чиновиичку касту — првенствено у своме интересу 
Да би и.мали подобан инструмепат преко кога he гооподовати над наро- 
дом — боре се противу покушаја огромне већнне државних службе- 
ника да поправе свој положај, a што се најбоље може видети у забра- 
њивању синдиката и других сличних службенич«их организација. 

Јединство државне службе, како се спроводи у новој Југославпји, 
поцјто je срушен стари дуализам између државие власти и самоуправе, 
П>ажи да се донесу једилствени прописи за све државне службенике 
'"Рађаиског реда. Но ови 'само као основии прописи, у чијем ће се оквиру 
и за поједине струке службеника н за појсдине земље допосиги потребни 
Посебии прописи. Пројокт je у то.м погледу заузео лравно линију између 
Шаблонског централизма и хаотичпог лартикуларизма. Из истог je 
Разлога и лрописано да и поједине јавне установе као на пр. Завод за 
Социјално осигурање, имају да прописе o положају својих службеника 
саобразс начелима овог закопа. C друге стране 'Су, из начелних и прак- 
тнчмих разлога, искључени из овог закона намеипемиии државиих при- 
Вредних предузећа, изузимајући само највише, руководеће органе. 

Ггшже upie предложеног за^она су ове: 
1) Глаиа II — Опште одредбе. Сва службеничка места у државној 

^ужбн прнступна су начелно сваком државл>а11ииу Демокрагске феде- 
Рвтивне Југославије, na у том погледу Hehe Mohn закоподавсгво поје- 
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диних земаља прописивати посебна ограничаиања. Одбачено je старо 
дељење службеника у посебне категориј«, групе итд. са нарочитим 
рангонима, и сни се држаи.ни службеннци, .просто и строго рационално, 
де.ме, пре.ма иажносги и одговорности посла .који врше, на ове четири 
врсте: 1) руксжодећи службеници, 2) самостални администратиини и 
технички службениии, 3) помоћни административни и технички -службе- 
ници и 4) нижи ломоћни и извршни службеници. За ouaj распорсд 
службеника одлучујућа je лична вредност и опособност службеника, 
a ne само пу«е формалне квалификациј^е, као на пр. школска спрема, 
дужина службе, године старости. Према природи посла и стручној 
спреми службеници пршпадају разним струкама, a према различносги 
посла постоје у оквиру сваке струке поједина звања. Посебни прописи 
су донесени у циљу да се примања у држаону службу ирше у грани- 
цама стварне потребе и да се државне финансије не оптерете сувишним 
службеницнма. 

По питању који орган доноси решења o службеничким односима, 
као o заснивању, 'Кретању и шрестанку, нарочити проблем поставља се 
код службени«а народних одбора и њихових подручних установа. 
Из практичних разлога ово je концентрнсано при окружним народни.м 
одборима и није дато нижим народним одборима. Изузетно од тога дато 
je слично овлашћење и градским народним одборима који имају лоложај 
среоких народннх одбора, јер и ту постоје могућности за правилно 
вршење ових овлашћења. Ради јединствене персопалне политике сви 
народни одбори морају своја решења o постављењу службеника, изу- 
зимајући ниже помоћне и извршне, достављати у препису ресориом 
земал.ском министру да би се овај могао служити својим правом 
иадзора. У циљу јединства персоналне политике и правилне расподеле 
службеника омогућује се земаљским владама и окружним одборнма 
uinpoKo премештање службеиика. Ово je премештање лотребно, ако 
се жели да сви крајеви државе имају довољан потребан број службе- 
ника и не може ог, с општег лржавног и народног гледишта, трпети да 
би ово могло спречавати нека „субјективна права" службеника. Слично 
овлашћење добија и савезна влада за премештање службсиика народних 
сдбора и земаља на места савезнс улраве и обЈ^тно, као и за пре.ме- 
штан>е из једие федералне јсдинице у другу — пли она то има да ради 
у опоразуму с дотичном земаљском владом. Због осигурања прегледне 
еииденције државиих службепика доиесепи су посебни прописи o во- 
|)eit>y картотека. 

Од нарочите je важиости оснивап.е посебне персопалне комисије 
np;i свмм органима који доносе решења o службеничким односима. Ко- 
мисија мружа иарочигу iapaimnjy за иоправну персопалну полптику и 
очигледан je доказ демократских тенленпија namer пројекта. Комисија 
лаје митлЈење no свим важнијим miran.има, у пеким je питап.п.ма n.eiio 
л1ишл>е11>е обавезпо, a одлучну реч има при оисп.ивап.у службеппка. 
Чланови су комисије незавк:нм у свом раду, a ол пет чланова комисије 
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делегирају двојицу синдикалне организације. За усавршавање службе 
и изобразбу службеника предвиђају се пооебнн курсеви, као и повре- 
мене конферениије. 

2) У Глави III ради се o заснивању службеничког односа, који 
има значај добровољности. Ту се, између осталог, нарочито нормирају 
и услови које мора испуњавати неко лиие, да <5и се могло гтоставити за 
државног јслужбеника. За шримање у државну службу je првенствено 
одлучујућа лична вредност и способност кандидата. Да ли he се при- 
мање у службу вршити конкурсом (натечајем) или без овога, односно 
да ли ће се тражити лолагње посебног испита, остављ^но je прописима 
појединих струка. 

3) У Глави IV су детаљно обрађене дужнасти службеника да би 
се искључила свака самовоља и служба вршила ижључиво у интересу 
народа и државе. Из тога су шрописана и права службеника. По питању 
плата напуштене су досадашше групе, и оне се просто одређују према 
четири врсте службеника — при чему свака врста има више степена 
плата. Из техничких разлога ниј« се могла висина ових плата одредити 
у самом овом пројекту, него je за ово дато овлашћење Савезној влади. 
Влада he na тај начин бити у стању да ллате стално усклађује с посто- 
јећим економским лриликама. Слично je поступљено и са додатком за 
децу. Пројект потстрекава рад службеиика и посебним додацима, пре- 
мијама, иаградама итд. 

Овим, као и неким другим одредбама, пројект иде овесно и шлански 
за тим да награди вредније службенике, да продрма мртвила и шаблон- 
ску једноликост бирократског апарата, да развије личиу иницијативу 
и јак темшо рада, и тако дође до што веће лродуктивности читавог слу- 
жбепичког апарата. Од осталих одредаба овог шоглавља тр^ба нарочито 
истаћи ону o шраау службеника да се удружују у синдикате, које сматра 
најјачом подршком у изградњи државног апарата. Пројект не остаје 
код саме фразе, него даје синдикатима стварна овлашћеља, као при 
формираљу персоиалне комисије, дисциплинског суда и улагању жалби 
и правннх лекова. Противно рапијем чижхвтгчком шраву, npojiCKT даје 
службеиику npauo да ncncpehe, no питан.у службеинчког одпоса, спор 
према одредбама Закона o решаваљу разних спорова — што могу чииити 
И спндикалпс организације. 

Глава V говори o кретању у служби. Лица која први пут ступају 
У државиу службу узимају се или у прииравпу службу или на пробни 
рад, и пројскт регулише детаљно one две службе. ДалЈе »ретањ« у 
Служби пројект иеже 'само личном вредношћу и стручном способношћу 
службеника, a ne временом провсденим у претходном звању и другим 
Сличним формалинм моментима. Kao основно начело посгавља се пра- 
ВИло: за једнаки |)ад припада једпака плата. Додел>ивање новог звања 
и o;ipel;iinaibe всће ллате вј^ши надлежни opran no претходпом мишљењу 
персоналпе комисије; a  ако се пеком службепику има доделити нижи 
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положај или одредити мања плата, онда je потребна сагласност персо- 
налне комисије. Потребни пролиси су донесени и за прелаз из једне 
струке у другу. 

Глава VI говори o оцењивању службеника, iKoje према новом про- 
јекту добија кардинално практично значеље, будући да читав лични 
положај службеника зависи прв^нствено од тога како je оцењена ite- 
rona вредност и способност при вршењу службе. Пројвкт даје стварне 
гаранције за правилно оцењивање, за које je одлучно решење персо- 
налне комисије. 

У Глави VII се доносе прописи o одговорности службеника, које 
има три врсте: дисциплинска, кривпчна и материјална (имовинска). 
Првенствен задатак службеничког права je да донесе ближе пропиое o 
дисципли1и;кој одговорности, и зато je овај пројект морао доне^и де- 
таљне такве про-писе. Ту се начелно разликује дисциплинска неуредносг, 
где спадају лакше повреде службене дужносги, од дисцишишског пре- 
ступа, где спадају теже повреде службене дужпости. O првим решава 
адиниистративним путем огарешина дотнчне једииице, a o другима суд- 
ским путем посебни дисшшлииски суд. Дисциплински суд састављају 
три члана, од којих једнога делегира синдикална организација. Детаљни 
прописн имају за циљ да оснгурају иравилан објективан рад дисциплин- 
ских судова, a у недостатку ових прописа имају се сходно примењивати 
одредбе кривнчног судског поступка. Особина je пројекта да се у поје- 
диним питањима дисцнплинског поступка даје и си:ндикалној организа- 
цији лраво на улагаље правпих лекова (жалбе). Кривична одговорнол 
не искључује дисцнплинско кажњавање за псто дело, a зависи од одлуке 
дисциплинског суда да ли ће се дисииплински поступак водити упорел" 
с кривичним или he се одложити до коначне пресуде народног суда. 

Имовински je службенпк одговоран за накнаду штете, коју учини 
својим радом у службн, и према грађаннма и према државн. Гра1>ани.ма 
je осигурана иакнада штета, коју им причиие службениии своји.м пеза- 
коннтим и неправилннм поступком, јер за ову накнаду јамчн и сама 
држава, која може тражити накиаду од дотичног службеника. Тимс iinf; 

се за ову штету прогоне у прво.м реду лично оин службеници, који су 
je својим псиЈјанплии.м iiociyiiKo.M скриви.мп, развија се код службеникв 
ocehaj дужиости и свест o одговорности. 

У погледу наовнаде штете учињене држани пројект поставља иачело, 
да се o штети до 5.000 динара peuiaua адмипистрагивпим путем, a прско 
ове су.ме судским путем. Ако je одговорпост за накнаду штете државИ 
у узрочиој вези с дисциплипском одговориошћу службеника, може o 
питању накпале штете расправити н лисциплински суд, без обзира нз 
величину штете. Пројект полази с гледишта да није im оправдано ни 
практично, да се — «ао што 'ce ово до сада чипило — дисипплипски суД 
искључује од пресуђиваи.а o накнади штете. 

Глава VIII садржи прописе o удал.сњу од дужности (суспендо- 
ваи.у).  И  овдс  се даје  npauo жалбе  сиидикалпој   оргапизацији. 
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Глава IX доноси социјално-заштитне одредбе. Прекида се ради- 
кално с досадањим режимо.м чиновничког пензионисања и заводи систем 
осигу.рања службеника за све врсте осигурања код Средишњег завода 
за социјално осигурање. Службенику коме je држава отказала службе- 
нички однос, a који још не »спуњава услове за пензију, даје се уз 
сличне услове, како je то прописано Законом o радњама за приватне 
намештенике — право иа отпремнину. 

У Глави X, која говори o ■престанку службе, најважнија je про- 
мена према старом праву одбацивање отпуста. Уместо отоуштања од 
стране државе, односно дапања остаике од стране службеника, заводи 
се отказ, слично <као и код приватне службе. У погледу рока отказа ' 
постављено je начело, да овај не може бити мањи од месец дана ни 
већи од шест месеци, алн остављено je прописима поједине струке да 
га одреде према звању и годинама службе. Пројект доноси детаљне про- 
писе o случајевима престанка службе no сили закона, као и o разреша- 
вању од службе. 

Последња Глава XI говори o прелазним и завршним наређењима. 
За спропођење читавог службеничког права потребно je доношење уре- 
даба o поједмним струкама. За поједине струке савезних службеника 
ове he уредбе донети савезна влада, a за поједине струке земаљ-ских 
службеника односно службеника народних одбора земаллоке владе. Прве 
се морају донети у року од три месеца no ступању на снагу овог за- 
кона, a друге најдаље месец дана no ступању на снагу дотичне уредбе 
савезне владе. Ha основу ових уредаба, као и односних лрописа самог 
закона надлежни органи за постављање службеника извршиће, no са- 
слушању персопалних комисија, превођење свих затечених службеннка 
на службеничка места no овом закону, и то у року од три месеиа TIO 
ступању на снагу уредаба појединих струка. Према томе, пројект узима 
као крајњи рок, кад ће сви службениии бити преведени на ново стање, 
седам мессци. У вези овога je и важење одредаба овог закона у погледу 
отпремиине суспендовано за седам месеци no ступању на снагу закона. 
Док се не изврши наведено превођење, примаће службеиици принадле- 
жиости no досадашп.им прописима. 

Обзиром na иови режим пензиопог осигурања требало je решити 
ннгаље које се годипс службе пз прошлости рачунају за ову пензију. 
Пројект поставља овде главна начела, a детаље оставља савезним уред- 
бама. При томе je за време последњег рата у одбра^ну домовине, начелно 
узето у обзир како се поједипи службеник политички владао. Зато je 
чач'слно, као време жзје се рачупа за пензију, признато време, које су 
Државни службеници провели у партизанским одредима, народноосло- 
бодилачкој војспи, Југословенокој армији, илегалиом раду за народно- 
ослободилачки игакрет, у затвору, логору итд. Напротив, иачелно се ne 
Може рачупати у државну службу време .провсдепо у служби окупатора 
или л.егових помагача. Иројект предвиђа само изузетке од тога правила 
У  појединим оправданим случајевима. Ипдипидуално he се и пресуђи- 
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вати, које ће се време признати за пензију оним лицима којима je пре- 
стала служба за време окупације. За све ове старе службене године, 
које се рачунају службеницима у пензију, мораће се утврдити посебно 
покрнће код Средишњег завода за осигурање — na се из тог разлога 
овлашћује савезна влада да донесе потребне прописе. 

Посвбни проблем чине службениии, чији шоложај још до сада иије 
формално уређен, a који нису преузети у службу. Ту се јавља, из ооци- 
јалних разлога, као лрви проблем питање регулисања њихове пензије. 
За ово регулисање пројскт даје посебно овлашћење савезној влади. Да 
не би преузети службеници, којима буде служба отказана no ступању 
на снагу овог закона, a који још не иопуњавају услове за пензпју no 
прописима социјалног осигурања, дошлн у погледу пензионисања у 
гори положај од ранијих државних пензионера, пројект предвиђа да 
ће им се на њихов захтев одређивати пензија према прсшисима који 
важе за раније пензионере. 

Овај закон не само што je омвкрни него и поврх тога изнскује 
огромни детаљни посао, да би се у свим својин појединостима опровео 
у живот. Зато je савезна влада и овлашћена да донесе потребие про- 
писе за спровођење овога закона. 

Тако се у свему правни односи државних службеника стављају na 
нову, строго демократску подлогу — na се нова, демократска Југосла- 
вија и no овом питању ставља у ред демок.ратских држава. 
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ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА O АДВОКАТСКОМ ИМУНИТЕТУ 

ПРЕТСЕДНИШТВУ  ПРИВРЕМЕНЕ  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ДФЈ 

Народаи   послапик   iap   ДрагиЈј   Јоксшмовић   nofljHOCK 
замонсми   предлог  o  адвсжатском  имуиитету 

Предлажем и иолим да се данесе следећи 

ЗАКОН O АДВОКАТСКОМ ИМУНИТЕТУ 

Члан 1 
Слобода адвокатсже одбране je 'Неопходни услов сваке добре правде, 

услед чега све оно што пооруедно или непосредно опречава и ограничава 
произвољно ове слободе, доводи у опасност саму прааду, која je нај- 
imuia л^удска установа и једиа од 'најбитаијих гаранЂија циоилизације. 

Члан 2 
Пошто je адвокат потпуно слободан у својој одбраида, не оме бити 

гоњен или узнемиравгг због својих говора и шшка, уксшжо се исти 
ne удал.и од самог предмета и уколико je радио добронамерно у инте- 
ресу одбране. Ако се нађе да постоје какве злоупотребе овога права, 
ондр. je за 'Суђење и пресуђеље ове врсте цривица надлежно дисци- 
плинско веће Адвокатске коморе. 

Члан 3 
Лдвоката не може лишити слободе пиједна иласт без апања и одо- 

брења Адвокатске коморе. 

Чла-н 4 
Имједна власт нема право да врши претрес адвокатоке канцсларије 

и стана. AKO потреба захтева да се изврши означеии лретрес, исти he 
чо тражељу власти обавити три oprana Адвокатчже номоре: прстседник 
одбора коморе или његов замсиик, претседии« дисцишинског већа ко- 
море или п.егов замомик и секретар коморе. 

Адвокатока комора »ма право да одбије захтев власти за вршење 
иретрсса адвокатске .какцеларије и стана. 
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Члан 5 

Адвокат не може бити ни под камвим -изговором опречен или укло- 
њен у вршењу овоје службе, 'нарочито из разлога његавих политичких 
и нерских убеђења или обзиром на расу итд. 

Члан 6 

Адвокат има право да увек слободно општи са својим клијентом, 
који му се може повернти под гарантијом професионалне тај«е. 

Члан 7 

Дисциплннско веће Адвокатоке коморе једино je шдлежио да ка- 
жњава адвокате због преступа и прекршаја учињених у вршењу ПјИХОбих 
дужности за иреме судских или адмишктративних ipacmpaBa. У таквим 
случајевима судови и власти дуж^ни су да још за време распраие заиис- 
нички утврде преступ учињен од стране адвоката и да тај записник 
пошаљу лретседнику надлежне Адвокатске коморе, који ra има у нај- 
краће време доставити дисциплнноком већу. 

Члан 8 

Јавне власти дужне су сваки пут заштитити адвоката у Bpiiiei!3y 
н.ег.ове дужности, a нарочито када тшлитичке прилике чине iLeroBy 
улогу тешком или га чак излажу неиријатности јавног мишљења. 

Члан 9 

Свако огрешење o лрописе овога закопа кажњава се припудним 
радом са лишењем слободе. 

Члан 10 

Када овај за^он ступи na снагу, престају важити сви прописн који 
су му противни. 

Члаи 11 

Onaj закон ступа na сиагу дано.м објаве у Службепом листу. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА  ЗАКОНА  O  АДВОКАТСКОМ   ИМУИИТЕТУ 

Адвокатура je ааопшање јавног поретка. Њој je циљ да алвокат 
својим сгручпим знап.ем помаже савесно и попггено поједиииима прав- 
ним саветима; да утиче na измиреи.е страмама, које дођу у сукоб у 
прзнним одиосима нли шперссима; да у случају сгшра пред судовима 
заступа 'париичаре,  бранећи   њихоие  оправдане  интересе  и   права;  да 
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уопште у примеии закона пред судовима, другим државним н са^ш- 
упраиним властима и јаоноправним телима помаже да се донесе пра- 
вилна и правична одлука (§ 1 Запдана o адвокатима). 

Лдвакат je дужа« да целивд кзвојим држањем чува част и углед 
свога сталежа. Адвокат je дужа« заступање, Kiora ое примио, вршити 
no закону и права своје странке бранити против свакога ревносно, верно 
и савесио. Њему je слободно да ианеое ове што му се no закону чмш 
корисним за странку и да се на сваки могући начин послужи овим оред- 
ствима напада и одбране, која се не противе добивеиом овлашћењу, 
закону и љеговој савести. . . 

Лдвокат je дужан чувати тајпу o стварима које су му поверене, али 
то не може бити «а штету његовог права да ради ceor личног оправдања 
назначи извор свога сазнаља. У сваком je поступку ослобођеп дужносги 
да ■сведочи o ономе, што му je као адвокату поверено, или да изда 
списе којима су му саопшреие покерл.нве ствари нли који су оачињени 
као белешке o такви.м поверљивим ствари:ма (§21 Закона o адвокатима). 

Адиокатска комора има да чува углед, част и права адвокатског 
сталежа и да тази на то да адвокати врше своју дужност (§ 38 Закона o 
адвоклгима). Лдвокатски сталеж je независам. Надзор над адвокатима 
вршп у првом реду Одбор Адвокатске коморе. Вршећи овај надзор, 
Одбор може адвоката упућивати и опомињати. Врховно право надзора 
припада Мииистру правде (§ 49 Закона o адвокатима). 

Из цитираних прописа види се поред осталог да je адвокатура 
установа јавно-правног значаја; да су адвокагги у лравилној и правич- 
«ој примени закона помагачи суда, Л1)угих државиих и самоуправних 
иласти и јавно-праоних тела; да je адвокатски сталеж аутоиоман м не- 
зависан; да Адвакатска комора као носилаи адвокатске аутономије има 
задатак да чува углед, част и права адвокатског реда и да пази на то 
да адвокати врше своју дужиост. 

Од нарочитог je значаја цитираши § 21 Закома o адвокатима, који 
утврђује појам тзв. адвокатског нмунитета м регулише питање профе- 
сисналнс тајне. Сходно ово.ме пропису, адвокату je слободно да изнесе 
све ono што му оа no закопу чипи корисним no његову скранку и не би 
могао одговарати, ако — тушчећи закон друкчије него јавпи орпжи — 
пзнссе  jias.'iore,  зашто сматра да je извесна одлука противна закому. 

Адвсжату je даље слободио да изпоси своје критичке примедбе 
npoTiiB позитшвних закопа n поступака власти. 

11з овога прописа излази и то да евентуалпи претрес адвсккаггског 
CTaii.'t илп канцеларије no би oieo да се протегне na списе којима су му 
caonunene поверљиве ствари или KOJU су пачињепи као белешке o таквим 
поверљилим стварима. 

Пошто питање адвокатског имупигета и професианалпе тајпе, као 
јсдпог дела адвокатског имушггета, пије копкретпо нормирапо, већ се 
изводп из духа и сииоа нвведеног законског прописа, то су се у пракси 
често дешаиали случајеви понреде осога прописа. 

699 



Овај за-комски предлог ина за ииљ да право адвокатског имунитета, 
ко.ме je иропис § 21 За1к:она o адвсжатима дао само појам и oncer, кон- 
кретизује, да га прошири и да га обезбеди санкцијама. 

Истичем и подвлачим да (Имунитет адвоката, коме je постављен оонов 
у пропису § 21 Закона o адвокатљма, не би био потпун, aiKo* би власти 
нмале право да адвоката лише слободе када то за сходно тађу. 

Ffo сили 'CBOje профеоије и свога позива, адвокат je често у 'iio- 
Л(Ш8Ју, да 'против себе навлачи гнев и освету .претставника власти. 
IberoBa je улога нарочито ггешка у иременима несређених толитичких, 
екоиомских и социјалннх прилика. Особито још када je адвокат слобо- 
дарски расположен и када не припада политичкој линији оних који 
држс власт. 

Да би своје зашимање могао обављат.и оиако како му закон и савест 
наређују, адв<жа:11 мора бити јач,е заилиће« него остлли грађани u обе- 
збеђен сваког прогона и самовоље власти. 

Bnuie неголи ма где, мора се ту ттојавити Адвокафска иомора као 
бранилац и заштитник адвоката и целог адвокатокот реда. Зато je у чл. 3 
овога законског предлога и предвиђено, да се адвокат не може лишитн 
слободе без знања 'И одобрења Адво.катоке коадоре. 

Остали прописи овога законског предлога имају свој основ у резо- 
луцијама кангреса Савеза адвокатских комора Југославије и Међуна- 
родног савеза адвоката, са којима сам увек био сагласан. 

Предлажем и молим да се горњи законски предлог не ианоси пред 
С1<упшти1нс.ки пленум него да ra ■сходно постојећим прописима само Прет- 
седништво Привремене народне  акупштине озакони. 

У Београду 
14 окто^ра 1945 год. 

]\\) Драгић М. Јоксимовић, с. р. 
нацкадки тослаин« из Бсограда 
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PREDLOG 
ZAKONA O ADVOKATSKOJ AUTONOMIJI I NEZAVISNOSTI 

PRIVREMENOJ NARODNOJ SKUPŠTINI U BEOGRADU 
Narodrt poslanik dr Dragic M. Joksimovlić podnosi 
zialkonsiki predlog o ladvokaitiskoji auitonomi'j, i 
nezavlaniosti:1. 

Mol'm Pretsedništvo da u najskonjem roku donese 

ZAKON O ADVOKATSKOJ AUTONOMIJI I NEZAVISNOSTI 

Član 1 
Advokatska autonomija i nezavisnost vraćaju se ponova u ž:vot. 

Član 2 
Do donošenja novog Zakona o advokaitima imaee punu snagu i 

važnost .propisi Zaikona o advokatima od 17 marta 1929 g. 

ČJan 3 
Sve advokatske   komore u zemlji održaee skupštine   radi izbora 

svojih organa na dan 18 novembra 1945 g. u 10 časova pre podne. 

Član 4 
Ovaj Zakon stupa u život danom objave u »Službenom listu«, kada 

prestaju važiti svi propisi koj.i su mu protivni. 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA ZAKONA O ADVOKATSKOJ AUTONOMIJI  I 

NEZAVISNOSTI 

Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije doneo je 17 novembra 
1944 g. odluku, kojom &e do konačnog uređenja advokature (odvjetni- 
štva) postavljaju delegati; u svima advokatskim komorama (»Službeni 
list« od 1 februara 1945 g.). 

Ovom odlukom ukinuta je advokatska autonomija, zajamčena za- 
konom o advokatima od 17 marta 1929 g. 
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Pošto je naša zemlja oslobođena neprijatelja još 9 maja t. g., sma- 
tram da je dalje održavanje ovoga neredovnog stanja n advokatskim 
komorama skroz nepotrebno. 

Obzirom na činjenicu da novi zakon o advokatima nije donet niti 
ima izgleda da će se skoro doneti, nužno je advokatsku autonomiju Sto 
pre vratiti u život. 

Ovo utoliko pre, što po mome mišljenju nije ni bilo naročitih 
razloga za ukidanje advokatske autonomije i nezavisnosti. 

Advokatski red bio je uvek duboko svestan evojih dužnosti prema 
narodu i državi, pa će to i ubuduće biti. 

U Beogradu 
22 okiobra 1946 godline 

Dr Dragic M. Joksimović, s. r. 
nairodno paslarrk iz Beograda 
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ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНА O ИЗБОРИМА НАРОДНЕ ВЛАСТИ 

ПРЕТСЕДНИШТВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Б е or p a д 

Нацкшаи  послашж др Драпи.ћ М. Јокаимов-ић лодноси 
замонсш оредлог o избопша наро-дие власти. 

У смислу чл. 39 Пословника предлажем да се донесе 

ЗАКОН O ИЗБОРИМА НАРОДНЕ ВЛАСТИ 

I) Народна власт 

Члан 1 
Народну влаот чине месни народни одбори, срески народни одбори 

и окружни народни одбори. 

II) Избори месних народних одбора 

Члан 2 
У недељу 23 свптембра 1945 годинс обавиће се иабори мссних на- 

родних одбора у оиима местима Демократске федеративне Југославије. 

Чла« 3 
Иебори  се  врше  na  основу  слободног,  onuner, јеДпаког  и  непо- 

средног изборног права, и то тајпим гласањем и путем гумених куглица. 

Члан 4 
Сваки грађанин, који ужива бирачко право, може да бира месни на- 

родни одбор свога места и да буде изабран. Ако je у истом месту било 
Двс или више кандидатских листа, оида у меони народни одбор улазе 
прстставницн сваке листе сразмерно броју добивених гласова no тзв. 
"роиорционалпом снсгсму. 

Члан 5 
Избором месних цародних одбора руководи бирачки одбор, који се 

састоји од три лица, којс народ дотичног места изабере, и од претстав- 
Ника  капдидатоких листа, које  одре1;ују  носноци 'кандидатских  листа. 
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Поиенута три лица за бирачки одбор бирају се на збору грађана 
дотичног места најдоцније три дана пре избора месног народног одбора. 

Претседшж бирачког одбора je лице, исоје чланови бирачког одбора 
изаберу нзмеђу себе. 

III) Избори среских и окружних народних одбора 

Члан 6 
Избори среских и окруж>1шх народних одбора извршиће се у недељу 

30 се.птембра 1945 године. 

Члан 7 
Оба означена избора врше се у истој просторији али одвојено. To 

ће се 'постићи на тај начин, што he се кутије и «углице за гласа1ње по- 
ставити на два стола тако да се кутиј« за избор среског народног одбора 
налазе супротно столу, na мојем се налазе кут^је за избор омружног 
народпог одбора. 

Гласач најпре гласа за листу среског пародног одбора, a од.мах 
затим за листу окружног народног одбора. 

Члан 8 
И овде се избори врше na о:нову слободног, апштег, једнаког и 

непосрсдног  изборног права,  и то  тајним  гласањем  и  путем  гумеиих 
куглица. 

Члан 9 
Сваки грађани-и који ужина бирачко право може да бира срсски и 

окружни народни олбор и да буде изабран. 

Члан 10 
AKO су за изборе срескнх и окружних народних одбора истакнуге 

две или више листа, онда за улазак у срески, одиосно акружни народни 
одбор важи пропорционални систе.м из чл. 4 овог Закона. 

Члан 11 
Изборима среских и окружннх народних одбора руководе опи исти 

бирачки олбори, који су рукоиодили изборима месних мародних одбора. 

Члан 12 
Месни бирачки одбори преко свога претседника или једпог свог 

члаиа доставл.ају записнике o рсзултату гласања •coora места срсском 
бирачком одбору, који чине чланови бирачког одбора среског места И 
претседници или чламоии бирачког одбора који су донели поменуте 
записнико. 

Мрегселиик среског бирачког одбора je претседник бирачког одбора 
у среском месту. 
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Члан 13 

Срески бирачки одбор саставља исте иоћи записник o резултату 
гласања у целом срезу и o изабраним члановима среског народног одбора, 
a изјутра преко свога претседника или једног свог члана шаље окру- 
жном бирачког одбору како свој напред наведени записник тако и запи- 
снике бирачког одбора сваког места у срезу o резултату избора за 
окружни народни одбор. 

Члан 14 
Окружни бирачки одбор, који чи«е чланови бирачког одбора у 

окружЈнам месту и претседници или чланави среаких одбора који су 
донели горе наведене записнике, саставља жтга дана записник o резул- 
тату гласања у целом округу и o изабраним члановима окружног на- 
родног одбора. 

Претседник окружног бирачког одбора je претседник бирачког 
одбора у окружном месту. 

IV) Кандидатске листе 

Члан 15 
Сваки грађанин који ужива бирачко право може да истакне канди- 

датску листу за изборе месног народног одбора, среског народног одбора 
и окружног народног одбора с тим да каидидати на листи за срески на- 
родни одбор не могу бити лица која се налазе као кандидати на листи 
за окружни народни одбор. 

Члан 16 

Све кандидатске листе no овоме закону подносе се na потврду 
"адлежном сжружном народном одбору најдоциије три да^на уочи избора. 

Подносилац капдидатске листе дужаи je уз каадидатску листу у два 
примерка поднети окружном паролпсим суду још и уверење месног на- 
родног одбора за сваког кандидата na његовој лксти да исти ужипа 
бирачко право. 

Члан 17 
Сиаки каидидат има npauo да кандидатоку листу штампа у неогра- 

ниченам броју примерака и да je тако штампану no својој вољи растура. 

V) Слобода агитације и гласања 

Члан 18 

Сва.ки кандидвт и сваки бирач има право да no сиојој вољи агитује 
За своју капдилатску листу односпо за листу коју жели ла гласа. 
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Члан 19 
Гласање ш изборима народне власти je потпуно слободно. Ни један 

орган власти не сме ни у ком случају позвати бирача на одговорност, 
за гласање на изборима нити сме од бирача тражити да кажу за кога су 
гласали. 

VI) Кривице 

Члан 20 
Ha све кривице, које су почнњене приликом избора за месне на- 

родне одборе, среске и окружне народне одборе примењиваће се кри- 
вичне одредбе из чл. 83—87 Закона o изборима народних посланика за 
Уставотворну скупштину. 

VII) Завршне одредбе 

Члан 21 
Федералне владе Демократске федератиние Југосланије дужне су у 

року од 5 дана од дана ступања на снагу овога Закона прописати и 
најхитнијим путем објавити детаљна упутства за извршенЈе овога 
Закона. 

Члш 22 
Против неправилности у току избора као н против решења бирач- 

ких одбора може сваки кандидат у роосу од 5 дана од дана избара уло- 
жити жал<5у на надлежни акружни народни суд, против чије одлуке по- 
стоји прапо жалбе на Врхоиии суд ДФЈ у року од 5 даиа. 

Члан 23 
Све исправе, кандидатске листе, жалбе, као и све радње код на- 

родне власти и народпих судова ло овоме закону ослобођене су свих 
државннх и општинскнх такса. 

Члан 24 
Овај Закон ступа na снагу дапом објаие у „Службеном листу Демо- 

кратске федеративие Југослааије". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРЕДЛОГА ЗАКОНА O ИЗБОРИМА НАРОДНЕ ВЛАСТИ 

Дужност иародне власти Дсмократокс федератннпс Југослаиијс 
вршилн су и врше месни народии одбори, срсски народни одбори И 
окружни народпи одбори, који су на неки начин бирани, али тај избор 
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no моме налазу није претстављао нити претставља слику правог на- 
родног раоположенза. 

Народне власт могу се назвати народне само у том случају, 
ако оне уживају љубав и поверење народа. 

Пошто сматрам да се народна љубав и поверење магу манифесто- 
вати и урврдити j е д и н o кроз тајно гласање путем гумених куглица, 
то сам био слободан да предложим доношење горе наведеног закона. 
Moje je мишљење да политичку обнову наше земље, лосле шеснаестого- 
дишњег њеног нередовног политичког живота, треба почети o д o з д o 
тј. да најпре треба извршити изборе месних народних одбора, среских 
народних одбора и окружних народних одбора, na тек опда приступити 
изборима посланнка за Уставотворну скупштину. Ка«о су избори за 
Уставотворну скупштину na прагу, то само хитно доношење горњег 
закона може обезбедити избор меоних народних одбора «а да« 23 сеп- 
тембра т. г., a избор среских и акружних народних одбора на дан 30 
септембра т. r., као што je то предвиђено у чл. 2 и чл. 6 овог закон- 
ског предлога. 

C обзиром на чињенииу да je Tpehe заседање АВНОЈ-а односно 
Привремене Народне скупштине закључено Указом од 26 августа т. г., 
то предлажем и молим да Претседништво исте скупштипе на основу 
чл. 4 Одлуке Другог заседања Антифашистичког већа народног ослобо- 
ђеља Југославије o Врховном законодавном и извршном претставничком 
телу Југославије само донесе горе наведени закон. 

У Београду Др  Драгић   М.  Јоксимовић,   с.   р. 
31  августа! 1945 год. народни посланик из Београда 

АМАНДМАН 
ЗА ИЗМЕНУ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА O ИЗБОРИМА НАРОДНЕ ВЛАСТИ 

ПРЕТСЕДНИШТВУ ПРИВРЕМЕНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
У БЕОГРАДУ 

Народни посланчж др Драгић М. Јоксимо&ић потноои 
амандман за измену tnora зажоиокот предлога o 
из^борима лародних власги. 

У иези мога закоиског предлога o шборима на^родних власти, који 
je код Привремене народне .скупштине заведен 31 аогуста т.г. под бр. 
I 2398, подносим амандман за измвну ниже означених црописа истог 
предлога, и то: 

1) Члан 2 мења се и гласи: У недељу 28 октобра 1945 г. обавиће 
се избори месних народних одбора у свима мостама Демок/ратсие Феде- 
ративпе Југославије. 

2) Члан 6 жња се и гласи: Избори среских и окружних народних 
одбора извршиКе се у недељу 4 новембра 1945 г. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
АМАНДМАНА ЗА ИЗМЕНУ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА O ИЗБОРИМА 

НАРОДНЕ ВЛАСТИ 

У моме законском лредлогу o изборима народних власти било je 
предшфено, да ће се избори мвоних 'народних одбора обавити 23 сеп- 
тембра, a избори среских u окружних народних одбара 30 свптембра т.г. 

Поменути законсми предлог био je на дневном реду двеју седница 
законодавног одбора, 12 и 15 септембра, али обе ове седниие нису 
одржане. 

Како нова седница Законодавног одбора до дашс није заказана, a 
рокови за 'изборе иесних, среских и окружших најродних одбора no мом 
законском предлогу гтротекли су, то сам одпучио да овим амандмаком 
рок за изборе иооиих народних одбора од 23 септембра помакием за 
28 октобар a да 'рок за изборе среокнх и окружиих народних одбора од 
30 септембра гтомакнем за 4 новембар т.г. 

Ово померање рокопа за изборе народншс власти има за циљ да се 
поменути мој законсми предлог стави у ток и да се понова учиии акту- 
елним. „Полнтика" од 4 октобра доиела je члапак др Леона Гершковића, 
из кога се види да су у тчжу септембрп извршени избори народних 
власти у Србији делимичпо a у Босни и Херцеговини потпуно, a да- 
«ашња „Борба" доноои вест да су последњш даиа одржам« нзбор" 
органа народних влаоти у Хрватоком Приморју, у Бјеловарском округу 
и Котару јастреба^ском. 

Приватпо сам обавсшгсн да су у Срезу лепеничком отприлике пре 
месец дана иввромки избори иародших властн у једаиаест општмна, a 
да у оса.м општина истога ореза инсу избори mi до данас обавЛЈени. 

Нису ми познати ннти мотивн, због којих се вјмис делимични изборн 
у лашој држави, нити na« мотигж са којих дскад Прстсслништво При- 
времене пароднс скушитинс није усмгојило мој законскн предлог, који 
предвиђа изборс иародних власти јсдног дапа у целој држави. 

Знам само то, да je помеиути мој законски предлог благонремемо 
уоојен, дапас бисмо иа целој тернторпјп Д.Ф.Ј. ималн пародне власти, 
за које би се могло pehu да су правс пародпе иласти и да уживају по- 
перење народа, Haipaano под претпоставком ак« би избори били изир- 
шенн у nvnuj слободи. Mim.eiiiina, да се илбори пародпих власти ирпи' 
након подншпеп.а поменутог мог ММОНСКОГ предлога, без обзира na то 
што су ти изборп делимпчпн, уверана ме да je мој законски продлог " 
изборима 1мрО|ДНИХ нластп био актуелан и да je одшварао стварним ita- 
роднпм и држаштм потЈи-бама. 

Нужпо je ČAMO УЧИНИТИ пригсжор да делимнчпп избори паролии^ 
власти и начин na који се ти избори врше нн<\ решили и «6 .penianajv 
питање пародпих власти правнлпих н пелисхолпим nyic»' 
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Сматрам да би једино усвајање мога законског предлога o изборима 
народних власти пружило гарантије, да ће тгародне власти, изабране no 
његовнм прописима, престатзљати слику правог иародног раслоложења. 

Зато сам слободан да још једжш окренем пажњу на важност мога 
законоког предлога o изборима народних власти и ва безусловну по- 
требу његовог хитног озакоњења. 

AKO би се мој законски предлог o изборима народних власти са 
овим амандманом усвојио, скинуло 6и се с днешог реда једно крупно и 
мучно питаље, које je требало давно решити и «оје би својим правил- 
кмм pemeibCM донело целој земљи велико умирење и много задовољства. 

Народне власти, које би дошле пугем слободних м ничим несметаних 
избора, без претње и притиска, иа оонову тајног глаС8№а гуменим ку- 
глицама, праве и астиноке народне власти, престављале би неисцрпну 
снагу и у напорима за обнову наше ратом опустошене земље. 

Обзиром на све нашред наведеио, као и «а околност да се изборни 
материјал (гласачке кутије, гумене куглице и друго) већ налази у 
сваком гласачком месту наше државе ради избора народних посланика 
за Уставотворну скупштику на лан 11 новембра т.г., надам се и верујем 
да ће Претседништво Привремене народне .скупштине хитно примити мој 
ВШСОООКИ предлог o изборилга народних власти са овкм амандманом и 
na тај начи« створити лшгућност да се избори месних народкпх одбора 
обавс 28 октобра т.г. a избори ореасих и окружних народних одбора 
4 нсжембра т.г. 

У Београду Др Драгић М. Јоксимовић, с. р, 
8 окгобра  1945 год. - народии посланик из Београда 
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PRIMJEDBE 
K  PRIJEDLOGU  ZAKONA  O  REGUL1SANJU   PREDRATNIH 

OBAVEZA 

No upuštajući se u razmatranje pitanja opravdanosti kursa koji je 
predviđen za obračun starih jugoslovenskih dinara na dinar DFJ, pri- 
mjećuje se u pojedinostima: 

U članu 2, stav 1, imali ;bi se imaoci tekućih računa, koji se u 
vremenu od 18 aprila 1941 do oslobođenja nisu povećavali novim ula- 
ganjem odnosno nisu promijenili, izjednač'ti sa imaocima uloga na 
štednju .po štednim knjižicama t. j. i imaocima tekućih računa do 
25.000 dinara ako tekući računi nisu povećavani imao bi se izvršit' 
obračun jedan prema pet, jer ne postoji nikakva razlika da li je netko 
štedio na uložnu knjižicu ili na tekući odnosno žiro račun. 

U istom članu 3 nije predvideno kako će se obračunati štedne 
knjižice koje su povećavane novim ulaganjem u vremenu poslije 18 
aprila. Smatramo nepravednim da se te štedne knjižico obračunavaju 
u cijelosti prema članu 1 t. j. 1 prema 10, već bi te štedne knjižice a 
dosljedno tome i tekuće i žiro račune trebalo obračunati za iznos odno- 
sno slanje do 18 aprila 1941 sa 1 prema 5 a za višak sa 1 'prema 10. 

Ako je to tako mišljeno u zakonskom prijedlogu onda bii to tre- 
balo jasnijo formulirati, jer prema sadanjoj formulaciji izgleda, da 
ee štedne knjižice koje su povećavane novim ulaganjem poslije 18 
aprila 1941 ni djelomično ne bi obračunavale izuzetno sa 1 prema 5 
nego sa 1 .prema 10 u smislu člana 1. 

U B<!oppa<hi, 22 oktobra 1945 
Minfelar pravosuđa DFJ, 

Franc Froi, s. r. 
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MINISTARSTVO    NARODNOG    ZDRAVLJA 
DEMOKRATSKE   FEDERATIVNE   JUGOSLAVIJE 

Pov.   Br.   192 
6 oktobra 1946 god. 

Beograd 

PRIVREMENOJ NARODNOJ SKUPŠTINI DFJ 
Beog rad 

U prilogu dostavl'jam 1 primerak Predloga zakona o visokim 
medioinskim školama ва obrazloženjem. 

Kako materija ovog zakona treba da regulira novostvoreno stanje 
u radu visokih medicinskih škola, a kako je nastava u tim školama po 
novom sistemu već započela, molim za ovaj zakonski predlog hitnost. 

Molim da se savezno Ministarstvo obavesti o danu kada će pre- 
dlog priloženog zakona biti pretresan u Zakonodavnom odboru, kako 
bi moglo tamo 'uputiti potrebne stručne referente. 

Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 
Zastirpniiik 

MMsrbra   'narodnog   zdi-avlja, 

Mmister 
eoC'ja'.'n« pold'tiike 

dr A. Kržišnik, s. r. 

PREDLOG 
ZAKONA O VISOKIM MEDICINSKIM ŠKOLAMA 

FAKULTETIMA 

§ 1 
Visoke medicinske škole su medicinski, stomatološki i farmaceutski 

fakulteti. Njihov zadatak je: 
1) Obrazovanje lekarskih, stomatoloških i apotekarskih kadrova 

za potrebo zaštite zdravlja naroda i odbrane zemlje; 
2) Unapređivanje medicinskih struka I nauka. 
Oni vrše svoje zadatke u okviru ovog Zakona pod opštim ruko- 

vodstvom Saveznog ministarstva narodnog zdravlja. Posebne uredhe 
za rad .pojedinih fakulteta propisaće nadležna zemaljska Ministarstva 
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narodnog zdravlja, na osnovu obrazaca donetih od strane Saveznog 
ministarstva narodnog zdravlja, a na predlog Saveta odgovarajućih 
fakulteta. 

§2 
Neposredno rukovodstvo i nadzor nad radom fakulteta vrše Uprave 

medicinskih škola Zemaljskih ministarstava narodnog zdravlja. One se 
brinu o budžetiranju, izgradnji, snabdevanju i svim personalnim pita- 
njima fakulteta. 

§3 
Glavna uprava medicinskiih škola Saveznog ministarstva narodnog 

zdravlja daje opšte smernice za rad u pogledu nastave, hroja stude- 
nata, osnivanja ili prestanka rada visokih medicinskih škola. 

§4 
Zemaljska ministarstva narodnog zdravlja mogu, prema potrebi, 

osnivati novo fakultete, kada obezl>ede .potrebna materijalna sredstva, 
baze za teorisku i praktičnu nastavu, kao i potrebno nastavno osoblje, 
a po dobivenoj saglasnosli Saveznog ministarstva narodnog zdravlja. 

§5 
Fakulteti su pravna lica. 

§6 
Nastava na visokim medicinskim školama vrši se po unapred 

utvrđenom planu i programu.   ' 
Osnove planova i programa nastave za sve visoke medicinske 

škole donosi Savezno ministarstvo narodnog zdravlja, na predlog i po 
prethodnom ■konsultovanju Zemaljskih ministarstava narodnog zdravlja 
i Saveta fakulteta. Izmene plana i programa vrše se po istom postupku. 

Nastavni plan predviđa trajanje studija, .početak i završetak škol- 
ske godine, trajanje semestara, raspored predmeta po semestrima, 
broj časova za svaki predmet, ispitne grupe, ispitne rokove, redoslcd 
ispita i trajanje pojedinih praktičnih slažova. 

Program nastave predviđa za svaki predmet poglavlja, pojedine 
teme u njima i njihov obim. 

Nastava se sastoji iz predavanja, praktičnih vcžbi i praktičnog 
st;i/;i. 

Osim stručnih predmeta studenti su obavezni da slušaju preda- 
vanja iz predmeta opštcg obrazovanja. Plan i program za te predmete 
donosi Zemaljsko ministarstvo narodnog zdravlja u saglasnosti sa 
Zemaljskim ministarstvom prosvete. 

§7 
U okviru propisanih osnova za nastavne planove Saveznog mini- 

starstva narodnog zdravlja, pojedini  fakulteti doneće svoje nastavne 
planove, koji će odgovarati mogućnostima nastave i potrebama zemlje. 
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§8 

U meetima gd© postoj© Univerzitetii ove visoke medicinske škole 
održavaju vezu sa njima. Biraju zajedničkog rektora, učestvuju u Sa- 
vetu Univerziteta, šalju prepise izveštaja. Sa svoje strane Univerziteti 
reprezentuju i medicinske visoke škole, i izdaju diplome njihovim svr- 
šenim učenicima, dodeljuju nastavnike za predmete opšteg obrazovanja. 

§9 

Fakultetske vlasti su dekan, prodekan i fakultetski savet. 

§ 10 
Dekan upravlja fakultetom I pretstavlja ga. Redovno podnosi 

izveštaj o stanju i radu na fakultetu Upravi medicinskih škola Zemalj- 
Sikog ministarstva narodnog zdravlja, Univerzitetu i Glavnoj upravi 
medicinskih škola. 

Prodekan zastupa dekana i pomaže mu u rukovođenju nastavnim, 
naučnim i stručnim radom fakulteta, brine se o praviJnim odnosima 
i saradnji fakultetskih vlasti sa studentima. 

Dekana i prodekana bira Fakultetski savet na kraju svake godine 
za sledeću godinu. Za dekana bira se redovni profesor, a za prodekana 
možo i vanredni. Nastavnik koji je prvi put izabran za dekana ili pro- 
dekana mora se primiti te dužnosti. 

Лко bi so mesto dekana upraznilo u toku školske godine izabraće 
se drugi najdalje za 15 dana. 

Izbor dekana i prodekana potvrđuje Zemaljski ministar narodnog 
zdravlja. Лко ih ne potvrdi za 14 dana pristupa se iizboru novih lica. 

§ И 
Fakultetski savet sačinjavaju redovni i vanredni profesori, docenti, 

honorarni profesor' i nastavnici. Pravo glasa imaju redovni i vanredni 
profesori i docenti. 

Prava i dužnosti Fakultetskog saveta predvideće posebne fakul- 
tetske uredbe, u saglasnosti sa odredbama ove uredbe. 

§ 12 
Nastavno osoblje fakulteta čine redovni i vanredni profesori i do- 

centi. Pomoćno nastavno osoblje su asistenti. Kao nastavno osoblje 
mogu bili postavljeni i drugi stručnjaci kojima Fakultetski savet poveri 
nastavu. 

Uslove i način izbora nastavnog i pomoćnog nastavnog osoblja 
propisaće posebne fakultetsko uredbe. 
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§ 13 
Odluke o postavljenju i uklanjanju nastavnog osoblja donose Ze- 

maljski ministri narodnog zdravlja u saglasnosti sa pretsednikom Ze- 
maljske vlade. 

§ 14 
Fakulteti imaju svoje dekanate sa potrebnim otseeima za admini- 

strativne, ekonomsko-finansiske i tehničke poslove, kao i upravu kli- 
ničke bolnice na medidnskim fakultetima. 

Fakultetski saveti podnose Zemaljskim ministarstvima zdravlja 
nacrte uredb' ji pravilnika o ustrojstvu i radu pomenutih ustanova. 

Administrativno, tehničko i drugo osoblje, ukoliko n'je drukčije 
predvideno, postavlja Zemaljsko ministarstvo narodnog zdravlja, ili 
sam dekan po ovlašćenju ministrovom. 

§ 15 
Na medicinske, stomatološke i farmaceutske fakultete može ee upi- 

sati učenik Više srednje škole ili odgovarajuće potpune Srednje medi- 
cinske škole, posle položenog prijemnog ispita. Odlični učenici osloba- 
đaju se prijemnih ispita. 

§ 16 
Studenti mogu prelaziti sa jednog na drugi fakultet iste vrste, pod 

uslovom da su prethodno polož'li sve propisane ispite za semestre koje 
su slušali. Odluke o prelazu donosiće Zemaljska ministarstva narodnog 
zdravlja po prethodnom saslušanju Saveta fakulteta na koji student 
želi preći a u okviru utvrđene kvote za pojedine federalne zemlje. 

Odluke o prelazu studenata sa stranog fakulteta donosiće Zemalj- 
sko ministarstvo narodnog zdravlja po prethodnom saslušanju Saveta 
fakulteta na koji zainteresovani želi da stupi. 

§ 17 
U saglaenosti sa upravama medicinskih škola, Zemaljskih mini- 

starstava narodnog zdravlja i Fakultetskim eavetima. Savezno mmi- 
starstvo narodnog zdravlja odrediće maksimalni broj studenata koje 
pojedini fakulteti mogu primiti. Isto tako Savezno ministarstvo odre- 
divaće svako godme svakoj federalnoj državi kvotu studenata prve 
godfrie za pojedine fakultete, sporazumno sa Zemaljskim ministar- 
stvima narodnog zdravlja. 

K 
§ 18 

Ispiti na fakultetima su diplomski i polažu se pred ispitnom komi- 
sijom koju određuje Fakultetski savet. 
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§ 19 
Student koji polož' propisane ispite sfiče diplomu lekara, lekara- 

stomatologa, ili apotekara. 

§20 
Doktorat medicine, stomatologije ili farmacije stiče se odbranom 

doktorske disertacije. Bliže odredbe o postupku za sticanje doktorata 
utvrdiće se posebnim propisima. 

PRELAZNE ODREDBE 

§21 

Propisi ovog Zakona o sticanju diplome i doktorata ne odnose se 
na studente koji su pre stupanja na snagu ovog Zakona Imali priznat 
prvi semestar. Za njih važe propisi uredaba koje su bile na snazi do 
6. IV. 1941 godine. 

§22 
Odredba o polaganju prijemnog ispita primenjivaće se počev od 

1947/48 školske godine. 

§23 
Ovaj Zakon stupa na snagu danom obnarodovanja u »Službenom 

•listu Demokratske Federativne Jugoslavije«. 

OBRAZLOŽENJE 
PREDLOGA ZAKONA O VISOKIM MEDICINSKIM ŠKOLAMA 

— FAKULTETIMA 

Zakonom o rukovodstvu i nadzoru nad medicinskim i farmaceutskim 
fakultetima i stručnim zdravstvenim školama od 21 juna 1945, Anti- 
fašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije stavilo je sve medi- 
cinske i farmaceutske fakultete u zemlji pod rukovodstvo nadležnih 
minislarslava narodnog zdravlja. No, pomenutim zakonom nije se 
riješilo na kakav će način nadležna ministarstva narodnog zdravlja 
rukovoditi postojećim medicinskim školama, niti kako će se organizi- 
rati nastava i praktičan rad u tim školama. U to doba možda je bilo 
i prerano u nosi U u zakon odredbe ove vrste, jer je trebalo sačekati da 
pokaže praksa kako će se ovo pitanje najbolje riješiti. 

Otada je održan niz stručnih konferencija između svih ministar- 
stava narodnog zdravlja i između svih medicinskih l farmaceutskih 
fakulteta u državi. 

Rezultat ovakove saradnje i forsiranog rada kroz više od tri mje- 
seca bik) je zajedničko donošenje Prijedloga zakona o višim medicin- 
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skini školama, te obrazaca za uredbe o me-dicinskim fakultetima koje 
treba da donesu zemaljske vlade ili njihove skupštine, a osim toga je 
izrađen zajednički sistem za svu medicinsku nastavu u zemlji izražen 
u okviru plana i programa za medicinske škole. 

Medicinski i farmaceutski fakulteti ti Beogradu, Zagrebu i Lju- 
bljani objavili su upis studenata i rade pod rukovodstvom nadležnih 
ministarstava zdravlja a po sistemu sadržanom u Predlogu zakona o 
visokim medicinskim školama. Kako novi sistem rada, međutim, unosi 
znatne promjene prema onima prije rata, kako u pogledu pravnog po- 
ložaja fakulteta, sistema izrade plana i programa, trajanja studija i 
naziva i prava završenih studenata, a kako ove odredbe nisu sadržane 
ni u tekstu Zakona o rukovodstvu i nadzoru nad medicinskim školama 
od 21 juna o. g., potrebno je da se novi sistem visoke medicinske na- 
stave ozakoni posebnim zakonom Privremene narodne skupštine De- 
mokratske federativne Jugoslav'je. 

Kako je upis u visoke medicinske škole već objavljen, a nastava 
treba da počne 10 oktobra, molim za ovaj zakonski predlog hitnost. 

m 
Smrt fašizmu — Sloboda narodu! 

ШаШп   narodnog   zdravlja, 
Miniistor 

sodjalne  poUUhe 
dr A. Kržišnik, s. г. 
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ZAKONODAVNI ODBOR 
PRETSEDNIŠTVA    ANTIFAŠISTIČKOG   VEĆA    NARODNOG    OSLOBOĐENJA 

JUGOSLAVIJE 

(izabran na scdraci PiretsedniStva 3 februara 1JM5 god.) 

Pretsednik 
Moša Pijade 

Članovi: 

Milovan Dilas, <lr Rade Pribićević, dr Ljubo Leontić, Josip Rus, Melo- 
dija Andonov-Čento, Rodoljub Čolaković 

ZAKONODAVNI ODBOR 
PRETSEDNIŠTVA    ANTIFAŠISTIČKOG    VEĆA    NARODNOG    OSLOBOĐENJA 

JUGOSLAVIJE 

(izebvan na sedinid  PrdsedniStva 31  marta  1945 god.) 

Pretsednik 
MoSa Pijade 

Č/anoW: 

dr Blapoje Nešković, Petar Stambolić, Filip Lakuš, Josip Rus, Dimitar 
Vlahov, Marko Vujačić 

ZAKONODAVNI ODBOR 
PRETSEDNIŠTVA    ANTIFAŠISTIČKOG    VEĆA    NARODNOG    OSLOBOĐENJA 

JUGOSLAVIJE 

(izabran na eednici PrelsfduriiStva 21 јиш 1946 god.) 

MoSa Pijade 

Članovi: 

Josip Rus,  Marko  Vujačić, Mile Perunčić, Petar Stambolić, Dimitar 
Vlahov, Jakob Avšič, Koća Popović, Voja Leković, Filip Lakuš 
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ZAKONODAVNI ODBOR 
PRIVREMENE iNARODNE SKUPŠTINE .DFJ 

(i'zebran na MH zasedanju AVNOJ-a 9 avgusta 1946 godine) 

Pretsednik 
Moša Pijade 

■   Potpretsednici 
Vladimir Simić Josip Rus 

Zapisničari 
Rato Dugonjić Šime Balen 

Članovi: 

Vladimir Simić, Dragoljub llić, Moša Pijade, dr Siniša Stanković, Dorde 
Adrejević-Kun, dr Dragoljub Jovanović, Krsto Filipović, Momčilo Durić, 
Miloje Milojević, Miloš Minić, Mitra Mitrović-Dilas, Lajčo Jarama- 
zović, dr Dušan Nedeljković, Raja Nedeljković, Radovan Grković, Pavle 
Savić, Miloš Carević, Svetozar Krstić, Jefto Pavić, dr Branko Čubri- 
lović, dr Jože Vilfan, Dušan Kvedcr, France Lubej, Miha Marinko, 
Maks Krmelj, Petar Stante, Josip Vidmar, dr Metod Mikuž, Josip Rus, 
dr Maks Šnuderl, France Svetek, Marijan Stilinović, dr Miloš Žanko, 
Đuro Salaj, Josip Cazi, Vujo Kosovac, Ivan Božičević, Jefto SaSlĆ, Nada 
Sremec, dr Hinko Krizman, Pavao Pocrnić, Triša Kaclerović, Đuro 
Tiljak, Šime Balen, Joza Milivojević, Ivan Rchorović, Jerko Zlatarić, 
Dane Škarica, Melodija Andonov-Cento, Petar Piruze, Kemal Agoli, 
Epaminond Popandonov, Todor Stojanov-Zvezdin, Sava Medan, Rato 
Dugonjić, Simo Eraković, Miloš Rašović, Pero Krstajić, Panto Mališić, 

Savko  Dukanac,  Ilija  Stojanović,  Dragoljub  Prodanović 
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FINANSISKI ODBOR 

ifizabnan na III zasedanju AVNOJ-ta 9 avgusta 1946 godfae) 

Pretsednik 
Branko Zlataric 

Zamenik pretsednika 
dr Aleš Bebler 

Zapisničar 
Kiro Gligorov 

Zamenik zapisničara 
Dobrivojc Radosavljević 

Članovi: 

Vojin Bajović, Života Dermanović, Stojadin Soldatović, Miladin Uro- 
šević, Mato Rusković, Aćim Grulović, Ivan Nemec, Josip Jeras, Imro 
Filaković, iiiž. Franjo Gazi, Martin Sučić, Strahil Brajovski, inž. Janko 
Bjelica, Mihajlo Grbić, Vladimir Tucović, Nikola Đonović, Stanko Škare 
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NAPOMENE 
1 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDN1ŠTVA AVNOJ-e 

od 3 aprila 1945 god. priređena jfe po zapisniku sednice, beleškama Frana Frola 
i Mila Pmmičića i po dokumenitima iz arhive Minisitars^vti pravosuđa DFJ, 
NKOJ-a i AVNOJ-a. (Vidi napomenu м Devetu scdnicu Pretsed'raJiva AVNOJ-a 
od 5 aprCa 1945 god., str. 1034, »Zakonodavni rad PretsedniJtva/ AVNOJ-a i 
Pretsednišlvai  Privremene  narodne  s'kupStine«). 

2 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 6 аргш 1945 god. priTodena fe po TAipienikii/ i po dokumentima k arhive 
AVNOJ-a. Na ovoj seđnici Tospravtjano je i o predlogu dr Z'laitana Sremca, 
minisilira narodnog zdravij.ii DFJ, za dopunu odluike AVNOJ-a o тшкоvoden,iu 
medicinskom proizvodnjom, au to nije uopSte uneseno u zapisnik sadnice, »ег 
je predJog podnesen poŠto je sednice bila zakCjUičena. .članovi Zaikonodavreog 
odbora, poeie kraće izmene mišljenja, odliuiHi sui da predlože Pret'sedniJtvu 
AVNOJ-a [»vlačenje  zakonskog predioga. 

3 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 23 aprila 1946 godine priređena je po zapisniku sednice, rukopisu Мобе Pljade, 
beležkama SI. NeSovića; po doku meniti ma iz arhive AVNOJ-a. 

4 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 2 maja 1945 godine priTCdeiio je po zapisniku, dokumentima tz adiive AVNOJ-a, 
l po beleSkema Мобе Pijade i SI. NcJovića. Govori u diskusiji o Predlogu zakona 
o »provođenju  socijamog osiguranja na področju DFJ nisu sačuvani. 

5 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 7 maja 1945 godine priredena je po zapisniku, rukopisu dr Rade Pobk'evića, 
beležkama SI. Nešovića i dokumcnitlnia fe arhive Ministarstva [Mavosiuda DFJ. 
Govori u diskusiji o Predlogu zak^iia o poetupnju so imovinom koju sol sopstve- 
nici morali napusititi u toku okuijvKije i sa imovinom 'koja im je odu-zel« od 
stirano okuipalora i njegovih pomagani i povodom pr^llog« dr R. Pribićevića 
VASM safnvani. NarotHo je bilo govor« o pitanju vraćanja rudarskih prava l po- 
vlasitica, ali nije bkai postignuita saglasnost. 

6 SEDNICA ZAKONODAVN(XJ ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
on 12 < 13 maja 1945 god. priređena je po zapisniku, .po rukopisni A. Hebranga, 
ђеСебкат« Mošc Pijade, i na osnovu dokumenata fe arhive AVNOJ-a. Govori 
u dis'kueiji o Predlogu zakona o oduziinaiijiu ratne dobliti stečene ЗД vreme OKUi- 
pacije nisu sačuvani. 

7 SEDNICA   ZAKONODAVNOG   ODBORA   PRETSEDNIŠTVA   AVNOJ-a 
<xl Iti i 17 maja 1915 godine priredenio j<^ po zapisniku .st4ini<4\ jedinom <le!|ii 
sikraćenih slenografskih beiej.aka, po riukopisima Mošo Pijade, Frana Frola i dr 
Vase Cuhrilovu'a, po beleikanui SI. Nel^ovića i na osinovu> dokumenata Iz arhive 
AVNOJ-a. 

8 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od    23    maja     1945    god.     priređeno     je    po    zapisniku,     rukopisima    MoSe 
Pijade, Fnana Frola, Mil« PenmiiMte i Vlade Zečevlća, po beleSkama SI. NctSovića, 1 
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ina osnovu dokumeinaita iz. arhive Ministarstva pravosuida DFJ, AVNOJ-a. Govori u 
diskusiji o aiutietnitiičinom tumačenju čl. 1 teč. 2) odloike AVNOJ-a; od 21 novembra 1941 
god. i o Predlog-u zaikona o kažnjavan^iu izazivanja nacionalne, лаепе i veirske mržnj-e 
i razdora nisu aaifiuvand. 

9 SEDN1CA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 13 maja 1945 god. priređena je po •zapisniku i 'rukopisu Moše Pijade. Govori 
u diskusij« povodom Predloga •zaikona o postupku konfiskacije i s©kves.tracije imo- 
vine ratnih  zločinaca nb'U sačuvani. 

10 SEDN1CA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 4 juna 1945 god. priređena je po sikraćenim sitenografakim bdeškenna, zaipi- 
sniku sedmice, rukopisima Moše Pijade, Frana Frola i dir. O. Blagojevića, beleš'ka- 
ma SI. Nešovića i po dokumentima iz arhive AVNOJ-a^ Govori u dislkusiji o 
Predliogu zakona o isplaiii 'potvrda izda'tih Ов delimično zamenijene okupaciske 
novčanice i o raspolaigamjiu sa potraiživamjima na vezamem iraičiuinimaj, i o Predlogu 
zalkoiiia o Fondu  za  obnovu  zermje nisu sačuvand. 

U SEDNJCA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 6 juna 1945 god. priređena je po zapisniku sednice, jednom deloi stenognafskih 
beležaka, po beležkama SI. Nešovića i na osnovu dokumenata iz arhiva AVNOJ-a i 
>Skižbenog (ista FNRJ«. Govori u distosiji o Predlogu zakona o isplati potvrda 
i7jdatih na didirnično вашепјвве okupaciske novčanice i o raspolaganju sa potraži- 
vanjima na vezanim računima i o Predlogu zakona o kursevima za povlaćenje 
okupacisMi novčanice  na  područjiu  Bosne  i   Hercegovine nisu sačuvani. 

12 SEDNiCA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 7 juna 1945 god. .priređena je po zapisniku .sednice. Govori u diskusiji o Pnedogu 
zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije nisu saičuvani. 

13 SEDN4CA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 9 juna 1946 god. priređena je po zapisniku sednice. Govori u diskusiji o Pred- 
logu zakona o ratifikaciji Ugovora o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i posleratnoj 
sairadnji između SSSR-a i DFJ nii-su sačuvani. Na ovoj sednici irebalo 
je da se niiamalra. 1 Predlog zakon« o ordenima i medalj.jama DFJ 'koji' je pred- 
ložio Moša Pijadid ma da niijo bio formalno uneseni u dnevni red. Međutim, tej 
^aikonski predlog Zakonodavni odbor nije stigao da raspravi (lehnika nije stigla 

<l<i ga na vreme umnoži), već je predlog razmaitran i ueVDjen na sedndei PreisedniAtva 
AVNOJ-a od 9 junu. 

A SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 20 Juna ИМ5 god. priređena je po zapisniku sednice, l>e.lešJ<ama. Moše Pijade, 
Sretena Zuiovića, dr Obreion Blagojevića, SI. Nešovića i na osnovu dokumeneta 
iz arhiva AVNOJ-a. Govori u načcJnoj diskusiji o ipredJozima zakona o zameni 
okupiciskili novčanica Пд podruSJu Hrvatsike i na području Slovenije nisu' Mh 
i uvani. 

15 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 2^) i 30 juna 1946 god. priređena je po zapisniku sednioe, nepotpunim steno- 
grafskim bdety<aiiM i na osnovu beležaka dr I. Rilvira, Moše Pijade, Frana Frola 
VKulir Zečcvićii i SI. Nršovićo, dokumenate iz lurliiva NKOJ-a, AVNOJ-a, Mind- 
starslva pravosuđa DFJ, Za.koiio<lavnog saiveta Vlade DFJ. Govori o pitanju po 
kojoj   će   se   kursnoj   vrednosti  dinara   vršiti  j)irtx;eiiia   rame   štele   nisu  saičirveni. 

16 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
(xl 17 jtula ИИГ) g<4iiiK- priređena1 je po zapiMtiiku, ruikopisima Ртапа Froa, Mita 
Prrunii'ić-a., |x> U.li'škiMiia SI. Nešiovića i n«i, osnovu dokumenata iz arhive Mlni- 
Nlartvlva pr^|Vl>^Ul1^•l DIM, AVNOJ-a i NKOJ-a. Govori o Predlogu zakona o stavljanju 
plovni!] '.iii>i,:■■.!, l>r(xl gradili (;i i pri'lan išit a n.! tnoni pod npi.ivii Minlstantva 
s.i«>l»i.u'<ij.i  Dl J  nJMi  surf'iivjuii. 

17 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
<xl 21  jula 19-15 god. priređena je ,ix> ■skraći'iiini sicnografskUn beleiSikama, zaplsiniku 
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i ш osnovu dokumcinata iz .arhiva AVNOJ-а, Zaltonoclaviiog saveta Vlade DFJ i 
Mmisilanslvia AI Konsiituanitu, beksžaka Moše Pij^do i rukopiisa Fraoia Frcda, i dr 
Vase Ciuibrilovića. 

18 SEDN1CA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOl-a 
od 30 jula 1946 god. primiono je po eopienUni sednioe, jednom delu skraćenih 
stenagmfskili  beležaka, rukopisu dr O.   Biaigojevifia i po beleiškame SI.  Ncšov.ćei 

19 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOJ-a 
od 31 jula 1945 god. priredema je po eibraćenim islenogniifskim beletšlkaino, ine 
osmovu dokuimenaifa  iz arhive AVNOJ-ai i btUtoka Moše Pijade  i SI. Nešoviića. 

20 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNIŠTVA AVNOI-a 
od I avgunia 1946 god. priređem je po sikiraćenim steiiografskim beleSkama, 
zapisniku sediiice, po dokamenliina iz aiihive AVNOJ-e i .po b^Ieškama SI. Nešovića. 

» 
*       « 

1 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od 10 avgusta 1946 god. primlenaj je na osnovu izvctšltaijai o 
bcneUtuIuoJlI  Odbora  i beležđka SI.  Nešovića. 

2 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od U avgusita 1945 pod. priređena je po slo-ećetiiim sileinograJskim 
ibeleSkama, bede^kama SI. Neišovića. TOkoplsu Pera Krstaijića i dokumemlima iz 
arhive Zaikonodevnog odbora. 

3 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od 12 avgusta 1945 god. prtredenn je po skrnćetiiin scenografskim 
beleškatina, beleškania Moše Pijade. zoitjm .na osmovu. dokumcnala 'n arhive Prir 
vremeiie narodne ekupšlmc. ReC Milana Groia v diskusiji o ćl. 23 Prcd-loga м- 
bom o aigrairnoj reformi i ikolondzaciji dakv ;c i^ origirnilmom rukopisu. 

4 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINI'! od 13 avgusta ИМ5 god. pi ireiletui ј<> \м> slenografskim beleškoma, 
rirkoplsinia Vladlimiro SimkSa 1 Pora Krsiojiića, beleškaima SI. Nešovića i na 
osnovu  dokumenatn iz arhivo  Privremene nairodne 4sktii])šline. 

5 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od   14 avgusta   1945 god.  priređena je (]x> Nlenografskim  bdeškamiv. 

• 6 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od 15 avgusita 1945 god. po stenograf s k im iK^.ešk.-vma, dokunieintima 
iz arliive Privremene nairodne skupštine i »Službenog Ifeta FNRJ«, i po l^leškanio 
SI. Nešovića. 

7 SEDNICA ZAKONODAVN<Xi ODBORA PRIVREMliNE NARODNE 
SKUPŠTINE (х! :<; avgusia 1915 g<Hl. i\*, vlmićeiiim s'leiiognufskim helešk.-itna. 
rukopisima   dr   Ma.ksa   Šnuderhi   i   Aiidiijc   1 li'l>ivui;;ii   i   na   icnovu  <k.kimieiik-ila   i' 
arhive AVNOJ-a i MinUUntve prevoniđa DFJ. 

8 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PKIIVKHMKM'. NIARODM' 
SKUPŠTINE <xl 1/ .iv!;!!-.,;. 1915 i;<«il |X) skraioivim s.leiiogTOfs.kiin beleškema, 
zapisniku sedniee i dokunu'iilima |/ arhiv« Prelsi'dmiUva Privr^nu-n,- икшчхЈпе 
ekiiipšlinc i »SuiJbbenog lista FNRJ«. 

9 SEDNICA ZAKONODAVN(Xi ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINI-; <к\ 21 avgus'.a 1916 g<xl. po skra(4-iiiiii ini«-ijI.Mm IH ;,■•.kanu., 
(tapisnikn, i|H) Meškajiia SI. Nešovic1« i na o-.novni dokinin-iuil , i/ aihiv,. »ShlSbenOB 
»ista FNRJ«. 

10 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE  od   22  avgust«,   19)5   R<KI    prirc(UiKi   je   |x.   skfao-nim   Чоп-.јчаГчкЦп 
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bdeSkama i  zapisniku,  rukopisu  Pera  Krslajića,  beleškama Si.  Nešoviia i  po iz- 
veštaju »Polilike«   (br.   12.068). 

11 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od 23 avgusta 1946 god. priređena je po skraćenim stenograJskim 
beiieSkama, zapisniku, dokument ima h anliive Minislers-lva za Konstituainlu i na 
osnovu izveštaja >Politike«  (.br.   12069). 

12 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od 24 avgusta 1946 god. priređena je po skraćenim sleinografsik.m 
beleškama i dokumentima iz arhive Privremene reurodtie skupštine i stenografskim 
beleškama Trećeg zasedanja AVNOJ-a i Privremcine ruarodue skupšine. 

13 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od 25 avgusta 1945 god. po skraćenim staiogrelskim beleškama, 
zapisniku i ш osnovu dokumenata jz arhiva Ministorsl'Va pravosuđa DFJ i Pri- 
vremeno nairodne  sKupštine. 

14 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od 15 scp'.embra 1946 god. priređena je po skraćenim stenograf s k im 
beJeškama, rokopisu Moše Pijade i beleškama SI, Nešovića. Sedmica je prekimula, 
jer nije biJo kvoruma. 

16 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od 23 oktobra 1945 god. priređena je Po skraćenim stenografskim be- 
leškama, zapisniku i bcieškama SI. Nešovića, dokumentima iz arhiva Mmi.-I.'rslva 
prosvete DFJ, >Služ.benog iista F;'NRJ« j dokumeniima iz airhive Zakonodavnog 
tabora. 

16 SEDNICA ZAKONODAVNOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE 
SKUPŠTINE od 25 oktobra 1945 god. priređena je po skraćenim stenografskim 
broškama, zapisniku, dokumentima hl arlnva Zakonodavnog odbora i »Službenog 
lišila FNRJ«, po rukopisu dr Dragica Joksimovića i SI. Nešovića. 

1 SEDNICA FINANSISKOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE SKUP- 
ŠTINE, od 10 avgusta 1945 god. primodena je po ■zapisniku i beieškama, SI. Nešovića. 

2 SEDNICA FINANSISKOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE SKUP- 
ŠTINE od 22 avgusta ИМ5 g<xi. prire(1<Mia je ]X) z«ipis<iiiku i beleškama SI. Nežovića. 

3 SEDNICA FINANSISKOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE SKUP- 
ŠTINE od 24 i 25 avgusta 1945 g<<l. priređena je po jednom deln skraćenih ste 
iiografskih 1н\еЈ..:ка, zapisniku i U-iešk.-mia SI. NJešovića. Govori u dugoj disku- 
siji, u iKu'eJii i u po кч1! nosit Ima, mairofito o ćl. 5 Predloga икоЛа o laiksama nisu 
MUćUVOIH. O Cl. 5 Odbor je vodio disknisiju u pogledu visine godišmj.h neposrcdinih 
<H«<va z«! <>ч!(>1к)(1епј<' <KI plai(;mjvi takse (o |><»r<>skom cenzusu) koja je u predogu 
r^iiko la picdvidona s,i 60 dinara, a bilj su predloži da se to poveći: i.a 100, 120, 
'.ЛО a i da чч" smanji na 50 diiKrra. U ovom pitanju nije poSitigmii;;!. saglasnost. 
(Х!1и)г isto tako nije prihvaitio predlog poverenika V»i<le D1:J <la se n < t"m 
Momi doda novi stav u kome bi se 7.a оккЈххкпје plaćanja taksa porodičnih 
zadruga [n-edvideia veća visina iK4|)osrednog iporeza. Pošto se sporazum nije mogao 
fiosilići, iz<iibraiu 'e uži <Klt)oi- it koji su ušli narodni poslanici divota Ik'rmanović, 
van N<iinec t )K)verenik Vlade dr Obreii Blagojević sa zadatkom da do i<lii.'e 

silnico promV ovo pilimje, konsiuMuju Ministra finnnsija Srol<,ina Zujovića i da 
p(xiiiesii   i/.v<'Maj. 

4 SEDNICA FINANSISKOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE SKUP- 
ŠTINE, od II oktobra 1945 god. priređena i« po zapbsiniku i dokumentima :.ч arhivo 
l-iiiK«»vi,sk<>(f  (MIIK.KI   Priv^UK'ih4   пат«х1пе  skupštine 

46« 723 



5 SEDNICA FINANSISKOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE SKUP- 
ŠTINE od 24 oktobra 1946 god. (pre pod-rre) ipriTeden« je Po zapisniku, skrećenim 
slenografskim be'eš'kaTna i beleškania S'i. Nešovlć« i na osnovu dok'umeneta iz 
arhive Privretmene  narod'ne  skupštine. 

6 SEDNICA FINANSISKOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE SKUP- 
ŠTINE od 24 oktobra 1946 god. (po podne) priiredena je po Mpienilcu. Govon. u 
di'sk'Uisi)! o iPred'jogu zakona o int-iposredrnim рогвгкпа po is;lenog!raf,sikiiini bete- 
^квпга nisu saičuvami. 

7 SEDNICA FINANSISKOG ODBORA PRIVREMENE NARODNE SKUP- 
ŠTINE od 25 oktobra 1945 god. (pre podne) po zaipisniku sednice, 'beleSkeTne SI. 
Nejovičo  i na osnovu dokumemata iz arhive  Finamsiskog odtera. 

8 SEDNICA FINANSISKOG ODBORA PRIVRI-MENE NARODNE SKUP- 
ŠTINE od 26 ok'.ooTa 1945 god. (po podme) po zapiivniku sedniee i bdeikadtt SI. 
Nošovića. Govori u iKvcrfnoj diskusiji o Predlogu zokona o veMfteaci}] itisu saču-vaiii. 

PRILOZI - U toku reda no ovoj knjizj proiK«1eivi s,u neki niaitcrija'ii koji 
su rmiiije smatraini za izgubljene. Tako su ovde uneseni neki predloži z^kon;'.: za 
•koje je u knjizi »Ze.konodaviii rad PrelseiiiiiiStva AVNOJ-a i Prelisedišlvai Pri- 
vueinciiiii norodne skupMine« 'naplaćeno do inedos'tiijiu, kao što sai Predlog zakona 

o krivičnoj'odgovornosti Ea ras'.uraiije bežnih glasova za vreiric Tato, Nacrt zakona 
o zaištKt ravnopravnosti naroda i građana DFJ (predlagat Vlada ZečeviĆ), Predlog 
zakona o izboru na.rodne vlasti, Prcd;og zakona o advokatskoj aautonotnij« i ne- 
zavkinosti (ranije omajkom nnvoden kao >Zakon o aiiitonomiji i nev-aviMiosti«) i 
F'redlog zaikona o advokaitskom  i'rrmniletu ((predlagat dr  Dnaigić  Joksimovic5)  ild. 
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Sadržaj 

BILTEN ZAKONODAVNOG ODBORA PRETSEDNlSTVA AVNOJ-a 

1  SEDNICA — 3 APRILA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Utvrđivanje  dnevnog  reda 
Strana 

Dnevni   red: 
1 — Pretres i usvajanje Predloga uputstva o osnovnim 

načelima га obrazovanje vlada federalnih jedinica Demokratske 
federativne Jugoslavije  

Govornici: pretsednik Mo5a Pijade  
Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol  
Josip  Rus  

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o ukidanju Glavne 
kontrole —  

Govornici: pretsednik  Moša  Pijade  
Josip Rus  
Ministar pravosuđa Frane Frol  
Ministar za Srbiju Jaša Prodanović  

3 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o povlačenju i 
zameni okupacijskih novčanica, Predloga zakona o kursovima 
okupacijskih novčanica i o regulisanju obaveza i pretres Predloga 
zakona o povlačenju potvrda i/.datili na povučene okupaciske 
novčanice i o uređenju vezanih računa  

Govornici: pretsednik Moša Pijade  
Mile   Peruničić  
Ministar za Srbiju Јаба Prodanović  
Josip Rus  

4 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o državnom pečatu 
Govornici: Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol  
5 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o osnivanju 

Državne komisije za ratnu Štetu  
Guvomici: Ministar pravosuđa Frane Frol  

Petar Stamboiić  
Mile   Peruničić  
Josip Rus  
Ministar za Srbim Jaš:i  l'rodanovir 

8—11 
8—11 

8 
a 

11—15 
11, 12, 14 

11 
12 
14 

15—17 
15—17 
16—17 

17 
17 

17—18 
17 

18—20 
18,20 

19 
20 

20 
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2 SEDNICA — 6 APRILA 1945 

Dnevni   red: 
Strana 

1 — Pretres   Predloga    zakona   o   stavljanju   na   raspolo- 
ženje  sveg   medicinskog   osoblja  21—23 

Govornici: pretsednik   Moša   Pijade  21—23 
Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol  21,23 
Marko Vujačić    —  22 
Dimitar  Vlahov  22 
Ministar nar. zdravlja DFJ dr Zlatan Sremec — 22,23 
Mile Peruničić  22,23 

Saopštenje o skidanju  s dnevnog reda  Predloga  zakona o 
povlačenju potvrda  izdatih na povučene  okupaciske novčanice i 
o uređenju vezanih računa  23 

3 SEDNICA — 23 APRILA 1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Saopštenje o dnevnom redu  24—25 

Dnevni   red: 
2 — Pretres   i   usvajanje    Predloga   zakona   o   stavljanju 

državnog pečata na zakone i o čuvanju zakona donetih od AVNOJ-a 25 
Govornici: pretsednik   Moša   Pijade  25 

Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol  25 
Marko Vujačić  25 

3 — Pretres 1 usvajanje Predloga zakona o ukidanju Vrhov- 
nog   državnog   pravobranioštva,    Vrhovnog   državnog    tužloštva, 
viših državnih tužioštava i državnih tužioštava  25—27 

Govornici: pretsednik   Moša   Pijade  25—27 
Ministar pravosuđa DFJ  Frane Frol  26 
Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar  26 

4 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o ukidanju Držav- 
nog saveta i Upravnih sudova  27—28 

Govornici: pretsednik   Moša   Pijade  27,28 
Ministar pravosuđa DFJ  Frane Frol  27 

5 — Pretres Predloga zakona o postupanju sa imovinom lica 
koja   su   žrtve   fašističkog   terora   okupatora   odnosno   njegovih 
pomagača  28—33 

Govornici: pretsednik   Moša   Pijade  28 

4 SEDNICA — 2 MAJA 1915 

Pre dnevnog reda: 

1 — Saopštenje 0 dnevnom redu  34 

Dnevni   red: 

1 — Pretres   Predloga   zakona   o   razrezu i   naplati poreze 34—35 
Govornici: Ministar bez portfelja dr Juraj SuteJ  34 

Ministar poljoprivrede dr Vaso Cubrilović  35 
2 — Pretres   i   usvajanje   Predloga   zakona   o   sprovođenju 

socijalnog osiguranja na području DFJ  35—36 
Govornici: pretsednik   Moša   Pijade  35 
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5 SEDNICA — 7 MAJA  1945 

Ргс dnevnog reda: 

1 — Saopštenje o dnevnom redu 
Strana 

37 

Dnevni   red: 
1 — Nastavak pretresa i usvajanje Predloga zakona o po- 

stupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku 
okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i 
njegovih    pomagača  

Govornici: pretsednik   Moša  Pijade  
2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o pribiranju, čuva- 

nju i raspodeli knjiga i drugih kulturno-naučnih i umetničkih 
predmeta koji su postali državna svojina prema Odluci AVNOJ-a 
od 21 novembra  1944 godine  

Govornici: pretsednik   Moša  Pijade  
Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol  

37—41 
37 

41—42 
41 
42 

6 SEDNICA — 12 i 13 MAJA  1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Saopštenje o dnevnom redu i3 

Dnevni   red: 

1 — Pretres  i  usvajanje   Predloga   zakona   o   oduzimanju 
ratne dobiti stečene za vreme neprijateljske okupacije  43—55 

Govornici: pretsednik   Moša  Pijade  43, 48—55 
povercnik Vlade DFJ Mijo Mirković  48, 49, 51—54 
Josip Rus  48, 52—55 
Marko   Vujačić  49 
Mile Pcruničić  49, 51 

2 — Pretres Predloga zakona o zaštiti narodnih dobara    — 55—58 
Govornici: pretsednik   Moša   Pijade  55, 56 

7 SEDNICA — Ili i 17 MAJA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Saopštenje o dnevnom redu 

Dnevni   red: 
1 — Nastavak    pretresa   i   usvajanje   Predloga    zakona   o 

zaštiti narodnih dobara i njihovom upravljanju  59—72 
Govornici: pretsednik  Moša  Pijade  59, 68—72 

Ministar  poljoprivrede  DFJ dr Vaso  Cubrilović 63 
Ministnr pravosuđa DFJ  Frane Frol  66, 68—72 
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Ministar za Srbiju Jaša Prodanović  
Josip Rus  
Petar Stambolić — — 
Ministar unutr. poslova DFJ Vlada Zečević  
Marko  Vujačić  —  

2 — Pretres Predloga zakona o kažnjavanju izazivanja na- 
cionalne, rasne ili verske mržnje, razdora, netrpeljivosti i omalo- 
važavanja        

Govornici: pretsednik  Moša  Pijade  
Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol  
Ministar unutrašnjih poslova DFJ Vlada Zečević 
Mininstar za Srbiju Jaša Prodanović  

3 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o građanskoj mo- 
bilizaciji veterinara    —  

Govornici: Ministar  poljoprivrede  DFJ  dr Vaso  Cubrilović 
pretsednik Moša Pijade  
Marko Vujačić   —  
Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol  

Stranu i и, 70 
68, 70- -72 

70 
71 
71 

72—79 
72, 7», 79 

76 
77. 78 

77 

79- -83 
79, 81, «3 
во , 82, 83 

82 
ва 

8 BBDNIOA 23 МАЈЛ 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Saopštenje o dnevnom redu  
2 — Saopštenje Ministra pravosuđa DFJ Frana Frola da 

zakonske predloge mogu upućivati samo ministri Vlado DFJ  
Govornici: Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol  

Potpretsednik Vlade DFJ Milan Grol - 
Ministar za Srbiju Jaša Prodanović  
pretsednik  Moša  Pijade  

3 — Usvajanje autentičnog tumačenja člana 1 tačke 2) 
Odluke AVNOJ-a od 21 novembra 1944 godine o prelazu u državnu 
svojinu neprijateljske imovine, o državnoj upravi nad imovinom 
neprisutnih lica i o sekvestru nad imovinom koju su okupatorske 
vlasti    prisilno   otuđile  

Govornici: pretsednik Moša Pijade — — 
4 — Izmena  dnevnog reda — 

84 

84—85 
84 
85 
85 
89 

85—86 
85 
м 

Dnevni   red: 

1 - • Nastavak pretresa i usvajanje ProdloKa zakona o 
kažnjavanju izazivanja nacionalne rasne ili verske mržnje, 
razdora,   netrpeljivosti   i   omalovažavanja  

Govornici: pretsednik   Moša   Pijade  
dr Blagoje Nešković  
Potpretsednik Vlade DFJ Milan Grol — - 
Josip Rus  
Ministar unutr. poslova DFJ Vlada Zečević  
Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol  
Ministar za Srbiju Jaša Prodanović  

2 Pretres Predloga /akona o krivičnoj odgovornosti za 
rasturanje  lažnih  glasova  za  vreme rata —  

Govornici: pretsednik   Mos;a    14jade  

86—80 
80, 8K 

HH 
8H 
88 
Hit 

mi 
88 

M 
HH 
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9 SEDNICA — 31 MAJA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Saopštenje o dnevnom redu  
2 — Čitanje i usvajanje   zapisnika   8   sednice   od   23   maja 

1945 godine  

Dnevni red: 

1 — Pretres  Predloga   zakona  o  konfiskaciji   imovine i  o 
izvršenju konfiskacije ■— 

Govornici: pretsednik  Moža  Pij ade  

Strana 
90 

90 

90—91 
90 

10 SEDNICA — 4 JUNA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Saopštenje o dnevnom redu  
2 — Čitanje  i  usvajanje  zapisnika  9   sednice   od 31   maja 

1945 godine   

9^ 

92 

Dnevni red: 

1 — Pretres Predloga zakona o isplati potvrda izdatih na 
delimično zamenjene okupaciske novčanice i o raspolaganju 
potraživanjima na vezanim   računima  92—98 

Govornici: pretsednik Moša Pijade  92, 98 
poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  97 

2 — Pretres Predloga zakona o osnivanju „Fonda za obnovu 
zemlje 1 pomoć postradalim krajevima"  98—103 

Govornici: pretsednik Moša   Pijade 98,   100—103 
poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  99, 101 
Ministar industrije DFJ Andrija Hebrang  101, 102 
Potpretsednik Vlade DFJ Milan Grol  102 
Josip Rus  102 

3 — Pretres Predloga zakona o građanskoj mobilizaciji ru- 
darskog i  topioničaiskog osoblja  103—106 

Govornici: pretsednik  Moša  Pijade 103, 105, 106 
Ministar rudarstva DFJ Bane Andrejev  104,  10C 
Ministar industrije DFJ Andrija   Hebrang  105 

II   SEDNICA — 6 JUNA   1915 

Pre dnevnog reda: 

1 — Saopštenje o dnevnom redu —  
2 — Čitanje i  usvajanje   zapisnika   10 sednice od 4  juna 

1945 godine  

101 

107 
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Dnevni  red: 
Strana 

1 — Nastavak pretresa i usvajanje Predloga zakona o isplati 
potvrda   izdatih   na   delimično   zamenjene   okupaciske   novčanice 
i o raspolaganju potraživanjima na vezanim računima  107—118 

Govornici: pretsednik Mo.ša   Pijade  107—118 
Ministar finansija   DFJ Sreten   Zujović  108,110—118 
poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  108, 111,113, 

115—117 
Marko   Vujačič ;  110 
Mile   Peruničić  110 
Ministar za Srbiju   Jasa Prodanović ■ — 110,  117 
Ministar šumarstva DFJ   Sulejman  Filipović   — 111 
Ministar  nar.   zdravlja   DFJ dr  Zlatan   Sremec 111 
Minstar za Hrvatsku dr Pavle Gregorić  111,  116 
Potprotsednik Vlade DFJ Milan Grol  112 
Jakob   AvSić  114 

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o kursovima za 
povlačenje okupaciskih novčanica i o regulisanju obaveza na pod- 
ručju Bosne i Hercegovine  118—119 

Govornici: poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  118 

12 SEDMICA — 7 JUNA  1945 

Dnevni   red: 

1 — Nastavak pretresa i usvajanje Predloga zakona o kon- 
fiskaciji imovine i o izvrSenju   konfiskacije  120 

Govornici: pretsednik  Moša  Pijade  120 
Marko   Vujačić  120 

13 SEDNICA — 9 JUNA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — SaopStenje o dnevnom redu  121 
2 — Čitanje  i  usvajanje   zapisnika   12 sednice   od  7  juna 

1945 godine  121 

Dnevni   red: 

1 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o ratifikaciji Ugo- 
vora o prijateljstvu 1 uzajamnoj pomoći 1 posleratnoj saradnji iz- 
među SSSH-a i DFJ, zaključenog u Moskvi II aprila 1945 godine 121 

Govornici: pretsednik   MoSa  Pijade  121 
Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar  121 

14  SEDNICA — 20 JUNA  1945 

Ргс dnevnog reda: 

1 — SaopStenje o dnevnom redu  122 
2 — Čitanje   1   UKvajanJe   zapisnika   13   sednice   od 9   juna 

1945   godine  i;!.; 
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Dnevni red: 
Strana 

1 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o kursevima za 
povlačenje   okupaciskih   novčanica   i   o   regulisanju   obaveza na 
području Hrvatske sa Dalmacijom ■  122—128 

Govornici: pretsednik  Moša  Pijade —     122, 127, 128 
Ministar finansija DFJ Sreten Zujović  —     125, 127, 128 
Ministar za Hrvatsku dr Pavle Gregorič  127 

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o kursevima za 
povlačenje lirskih bonova i okupaciskih novčanica i o regulisanju 
obaveza na novčanim područjima italijanske lire, nemačke marke 
i  penge  (Slovenija)  128—133 

Govornici: pretsednik  Moša  Pijade 128, 132, 133 
Ministar finansija DFJ Sreten Zujović  131—133 
Petar Stambolić  133 

15 SEDNICA — 29 I 30 JUNA 1945 

Pre dnevnog reda: 
1 — Saopštcnje o dnevnom redu  134 
2 — Čitanje  i  usvajanje  zapisnika   14  sednice  od  20  juna 

1945 godine  134 
3 — Saopštenje   o   povlačenju   Predloga   zakona o kažnja- 

vanju zločina i prestupa protiv otadžbine  134—135 
Govornici: pretsednik  Moša  Pijade  134 
4 — Donošenje zaključaka povodom pitanja Državne komi- 

sije za ratnu štetu kako treba vršiti procenu ratne štete  135 
Govornici: pretsednik  Moša Pijade  135 

Petar Stambolić  135 

Dnevni   red: 
* 

1 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o davanju amne- 
stije i pomilovanja  135—138 

Govornici: pretsednik  Moša Pijade 135, 137, 138 
Ministar za kolonizaciju DFJ Sreten Vukosavljević 137 
Potpretsednik Vlade DFJ Milan Grol  137 
Ministar unutr. poslova DFJ Vlada Zečević - 137 
Petar Stambolić  137 

2 — Pretres I usvajanje Predloga zakona o izradi štambilja, 
pečata i žigova  138, 140 

Govornici: pretsednik  Moša Pijade  138—140 
Ministar unutr. poslova DFJ Vlada Zečević  139,   140 
Jakob Avšič  140 

3 — Pretres Predloga  zakona  o zabrani  prodaje, kupovine 
I   zaduživanja   poljoprivrednih   zemljišta.   Suma,   poljoprivrednih 
zgrada i objekata — 140—142 

Govornici: pretsednik  Moša Pijade  140—142 
Ministar za kolonizaciju 1)1''J Sreten Vukosavljević 140 
Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar  141 
Ministar unutrašnjih poslova DFJ Vlada Zečević 14a 
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4 _ Pretres i usvajanje Predloga zakona o vrstama kazne 142—150 
Govornici: pretsednik Moša Pijade  142.144—^ 

Marko Vujačić  **• 
Pretsednik AVNOJ-a dr Ivan Ribar  144,  146  148 
Petar Stambolić  149>  J« 
Voja Leković  J* 
Ministar unutrašnjih poslova DFJ Vlada Zečević 148 

16 SEDNICA — 17 JULA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Saopštenje o dnevnom redu  
2 — Čitanje i usvajanje zapisnika 15 sednice od 29 i 30 juna 

1945 godine  

151 

151 

Dnevni   red: 

1 — Pretres Predloga zakona o radničkim poverenicima — 151—153 
Govornici: Ministar industrije DFJ Andrija Hebrang   — — 151,  153 

pretsednik Moša  Pijade  152,  153 
Ministar sce. politike DFJ dr Anton Kržišnik — 152 
Jakob Avšič  I52 

Ministar za Srbiju Jaša Prodanovlć  153 
Mile Peruničić .  I53 

2 — Pretres  i   usvajanje  Predloga  zakona  o  povlačenju  iz 
opticaja metalnog okupaciskog novca  154—155 

Govornici: pretsednik Moša Pijade  154, 155 
Ministar soc. politike DFJ dr Anton KržiSnik — 155 
Mile Peruničić —  155 
poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  l''1 

3 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o kovanju sitno« 
novca Demokratske federativne Jugoslavije — 155—158 

Govornici: pretsednik Moša Pijade 165, 157, 158 
Mile  Peruničić  157,  158 
Potpretsednlk Vlade DFJ Milan Grol  158 
poverenik Vlado DFJ dr Obren Blagojević — 15K 

4 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o stavljanju plov- 
nih   objekata,   brodogradilišta,   luka i pristaništa   na   moru pod 
upravu Ministarstva saobraćaja DFJ  159—163 

Govornici: pretsednik  Moša Pijade 159, 162, 163 
Ministar   saobraćaja   DFJ Todor   Vujasinovlć — 162 
Ministar/.a koloni/.ariju DK.I Srctcn Vukosavljević 162 
poverenik Vlado DFJ dr Evgenlj Ravnlhar  uv:. 

5 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o izmeni Zakona 
o ukidanju Vrhovnog državnog pravobranioštva, državnih pravo- 
branioštava. Vrhovnoj; državnog tužioštva, viših državnih tužiošta- 
va i državnih tužioštava od 23 aprila 1945 godine   163—164 

Govornici: pretsednik  Mošn Pijade  163, 164 
Ministar industrije  DFJ   Andrija  Hebrant: 164 
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17 SEDNICA — 21 JULA 1945 

Pre dnevnog reda: 
Strana 

1 — Saopštenje o dnevnom redu ■ — 165 
2 — Čitanje i usvajanje   zapisnika   16   sednice od  17  jula 

1945 godine  165 

Dnevni   red: 

1 — Nastavak    pretresa   i   usvajanje    Predloga   zakona   o 
radničkim poverenicima  165—172 

Govornici: pretsednik Moša Pijade — — — — 165, 171, 172 
Ministar soc. politike DFJ dr Anton Kržišnik — 170,  171 
Mile Peruničić  171 

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o organizaciji po- 
ljoprivredne mašinske službe  172—182 

Govornici: pretsednik Moša Pijade — — — 172,178—182 
Ministar   poljoprivrede   DFJ dr Vaso Cubrilović 177—181 
Ministar prosvete DFJ Vladislav Ribnikar  178, 179 
Josip Rus  178, 180 

3 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o zaštiti spomenika 
kulture i prirodnjačkih retkosti DFJ  182—188 

Govornici: pretsednik Moša Pijade  182,186—188 
Ministar prosvete DFJ Vladislav Ribnikar  186, 187, 188 
Josip Rus —  186 

18 SEDNICA — 30 JULA 1945 

Pro dnevnog reda: 

1 — Saopštenje o dnevnom redu  189 
2 — Čitanje i usvajanje   zapisnika   17   sednice   od 21 jula 

1945 godine  189 

Dnevni   red: 

1 — Pretres i usvajanje Predloga budžeta državnih rashoda 
i prihoda za period juli — decembar 1945 sa Predlogom finansiskog 
zakona  189—200 

Govornici: poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojcvić  189, 154,195, 
197—199 

Ministar unutrašnjih poslova DFJ Vlada ZeCevič 192 
Jakob Avšlč  192 
Ministar  saobraćaja   DFJ   Todor  Vujasinović  — 192 
Ministar soc. politike dr Anton Kržišnik  193, 194 
Ministar rudarstva DFJ Bane Andrejev  194 ■ 
Ministar za kolonizaciju DFJ Srclcn Vukosavljević 194 
Ministar poljoprivrede DFJ  dr Vaso  Cubrilović 195 
Mile Perunićić  190 
Ministar prosvete DFJ Vladislav Ribnikar  197 
Ministar unutrašnjih poslova DFJ Vlada Zečevlć 197 
pretsednik   Moša   Pijade  llt;i 
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19 SEDNICA — 31 JULA 1945 

Рге dnevnog reda: 
Strarta 

1 — Utvrđivanje  dnevnog  reda    —  201 

Dnevni  red: 

1 — Pretres i usvajanje Predloga  zakona  o  zastupanju  na- 
dležtava, ustanova,   preduzeća i organizacija  javnog  karaktera — 201—202 

Govornici: pretscdnik Moša Pijade  201 
2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o reSavanju ne- 

rešenih predmeta invalida iz ranijih  ratova  202—212 
Govornici: Ministar soc. politike dr Anton Kržišnik  202,206—208, 

210, 212 
Marko  Vujačić  204, 206, 209 
Josip Jeras  205—207 
pretscdnik MoSa  Pijade  205—212 
Mile  Perunifić — 206,207,209— 

211 
Josip  Rus  207,  208 
Ministar za kolonizaciju DFJ Sreten Vukosavljević 209 

3 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o državnim poljo- 
privrednim  dobrima   —  212—218 

Govornici: Ministar   poljoprivrede   DFJ dr Vaso Cubrilović 212,214—216 
protsednik Moša Pijade  213—217 
Mile РвПШШб  213, 216 

Marko Vujačić                             216 
Ministar za kolonizaciju DFJ Sreten Vukosavljević 217 

4 — Pretres Predloga zakona o reviziji dodcljivanja zemlje 
kolonistima i agrarnim interesentima u Makedoniji i Kosovsko— 
metohijskoj Oblasti  218—228 

Govornici: protsednik  MoSa Pijade — 218, 225 
Ministar za kolonizaciju DFJ Sreten Vukosavljević 220, 222 
Ministar za Makedoniju Emaunel Cučkov  221, 224 
Marko  Vujafić  223 
Ministar rudarstva DFJ Bane Andrejev  223 
Ministar  poljoprivrede   DFJ   dr  Vaso   Cubrilović- 225 

20 Si:i)Nl('A I   AVCJIISTA  1915 

Pre dnevnog reda: 

1 — Utvrđivanje dnevnog roda 

Dnevni   red: 

229 

1 — Nastavak pretresa 1 usvajanje Predloga zakona o revi- 
ziji dodcljivanja zemlje kolonistima i agrarnim interesentima u 
Makedoniji 1 Kosovsko—metohijskoj  Oblasti —  

Govornici: Lazar  KoliSevski    —  
Ministar za kolonizaciju DK.I Sni.ri Vukosavljević 

:>•.!!)    235 
229,  230 

229,230,232— 
234 
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pretsednik Moša Pijade  230—235 
Ministar rudarstva DFJ Bane Andrejev  230 
Ministar za   Makedoniju   Emanuel   Cučkov  230, 231 
Mile Peruničić    ■  231, 234 
Marko Vujačić  232—234 
Josip Rus —  234 

2 — Usvajanje predloga da se službeni tekstovi Ministar- 
stva PTT objavljuju na sva četiri narodna jezika  235—237 

Govornici: pretsednik Moša Pijade  235 
3 — Pretres i usvajanje prealoga za autentično tumačenje 

pojedinih članova, stavova i tačaka Zakona o konfiskaciji i o iz- 
vršenju  konfiskacije — —  238—240 

Govornici: pretsednik  Moša Pijade    — ■  238, 240 
dr  Jože   Viljan   —  238 
Josip Rus — ■ — 240 
Mile Peruničić  240 

BILTEN ZAKONODAVNOG ODBORA 
PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 

1 SKDNICA — 10 AVGUSTA 1945 

Dnevni   red: 
1 — Konstituisanje Odbora  243—244 
Govornici: pretsedavajući  dr Siniša  Stanković  243 

pretsednik Moša Pijade  244 
Utvrđivanje dnevnog reda za narednu sednicu  24'1 

2 SKDNICA — 11 AVGUSTA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Utvrđivanje kvoruma —  245 

Dnevni   red: 
1 — Pretres 1 usvajanje Predloga poslovnika Zakonodavnog 

odlmiii   I'rivroinciic  narodne  skupštine  DFJ  245—250 
Govornici: pretsednik  Moša Pijade  245—247 

dr   SlniSu   Stanković  247 
2 — Pretres   Predloga   zakona o agrarnoj   reformi  1 kolo- 

nizaciji       250—267 
Govornici: pretsednik Moša Pijade  250,251, 253, 

201—266 
Potprelsednik Vlade DFJ MIlan Grol  250, 255, 266 
Jeflo  Pavlč 250, 264, 265 
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dr Dragoljub Jovanović  250, 256, 265 
Ministar   poljoprivrede DFJ dr  Vaso   Cubrilovič 251,261—266 
dr Hinko Krizman  255, 263 
Epaminond Popandonov    —  256, 262, 263 
Miloš Minić  257 
Vujo Kosovac  258 
dr Jože Vilfan  258 
Lajčo Jaramazović —  258 
Sime Balen  259 
Josip Cazi —  259, 263 
dr  Maks Snuderl  259 
Pero Krstajić  260 
Savko Dukanac  262, 264, 265 
dr Siniša Stanković  263, 265 
Vladimir Simić  265 

i SEDNICA — 12 AVGUSTA 1945 

Рге dnevnog reda: 

1 — Čitanje i usvajanje zapisnika 2 sednice od 11 avgusta 268 
1945 god'.ne —  

I' i: »• \ 11 i   red: 

1 — Nastavak   pretresa   i   usvajanje   Predloga   Zakona  o 
agrarnoj reformi i kolonizaciji — 208—281 

Govornici: pretsednik  Moša   Pijade  268—277,279 
—281 

Dragoljub Prodanović ■  270 
Vladimir  Simić  270, 273, 281 
Ilija  Stojanović  270 
dr Maks Snuderl  270, 274 
dr Drogoljub Jovanović  271, 278 
Ministar   poljoprivrede  DFJ  dr  Vaso  CubrilovK- 271, 272,275, 

277, 278, 280 
Ministar za kolonizaciju DFJ Sreton Vukosavljević 271, 274,275, 

278, 281 
MiloS  Minić                             271, 275, 279 
Pero Krstajić  272 
TrISa  Kaclerovlć  273 
l'otprctsednik Vlade DFJ Milan Grol  274, 278 
dr SinlSa Stanković                         275 
dr МПоб Zanko  277 
Melodija Andonov—Cento 278, 279 
Slme Balen  278 
Rnto Dugonjlć  279 
Tripko Zuglć  279 

4 SICDNICA — 13 AVGUSTA 1945 

Prc dnevnog reda: 

1 — SaopStenjo o dnevnom redu  282 
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2 — Čitanje i usvajanje zapisnika 3 sednice od 12 avgusta 

1945 godine  282 

Dnevni   red: 
1 — Pretres i usvajanje   Predloga   zakona o Ustavotvornoj 

skupštini  282—309 
Govornici: pretsednik   Moša   Pijade  282, 284,291, 

292, 296, 300 
—309 

Potpretsednik Vlade DFJ Milan Grol  283, 287 
dr Dragoljub Jovanovič    —  284, 302, 305 
Jefto Pavić  287, 300, 301 
Miloš Carević  287, 303, 308 
Pero Krstajić  288 
Vladimir  Simić  289, 296, 304 
Miloš  Rašović     —  290, 301 
poveronik   Ministra   za   Konstituantu   dr   Leon 

Geršković  291, 303, 305, 
308 

Melodija  Andonov—Cento  292, 303, 305 
Ilija Stojanović  295, 305 
dr Maks Snuderl  302 
dr Siniša  Stanković  303, 308 
dr Hinko Krizman —  307 

5 8EDMCA — 14 AVGUSTA 1945 

Ргс dnevnog reda: 

1 — Čitanje i usvajanje zapisnika 4 sednice od 13 avgusta 
1945  godine  310 

Dnevni   red: 

1 — Pretres   i   usvajanje   Predloga   zakona   o   ustrojstvu i 
nadležnosti vojnih sudova u Jugoslovenskoj armiji  310—327 

Govornici: Ministar pravosuđa DFJ Franc Frol 310, 313-315, 
322 

Vladimir   Simić 310,315-317, 
324, 326 

poveronik     Ministra     nnr.     odbrane     pukovnik 
dr  Josip  Hrnćcvić — 311-313, 315, 

316, 322, 325, 
327 

Miloš Carević SU, 313, 315 
-318 320,321, 

323—325 
dr Maks Snuderl 312, 317, 322 
dr Dragoljub Jovanović 312, 31б! 317 
pretsednik MoSa Pijade  312—316, 

318—327 
Melodija  Andonov-Cento  313, 321 
Mllojc  Mlnjcvlć  ' 313 
dr  Hlnko  Krizman  315—318 
Vujo Kosovac  318 
Josip Rus  323 
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6 SEDNICA — 15  AVGUSTA  1945 

Рге dnevnog reda: 
Strana 

1 — Ctanje i usvajanje zapisnika 5 sednice od 14 avgusta 
1945 godine.  328 

Dnevni  red: 

1 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o izboru narodnih 
poslanika za Ustavotvornu skupštinu (Saveznu skupštinu i Skup- 
štinu   naroda)  328—380 

Govornici: Ilija Stojanović  328. 345 

Triša Kaclerović  329 
pretsednik   Moša  Pijade  329, 334 
Tripko Zugić  332. 341 

Panta Mališić 333. 334-366, 
368—380 

Sime   Balen  334, 356 
dr Hinko Krizman  335, 339 
dr Siniša Stanković 337, 341, 345, 

348, 368, 373 
Metodija  Andonov-Cento 338—340, 366 
poverenik   Ministra   za   Konstituantu   dr   Leon 

Geršković 339, 340, 346, 
361, 367, 373 

dr Dragoljub   Jovanović 340. 342,343, 
350, 356 

Jefto    Pavić  360—383 
340, 351,363, 
367, 375, 377, 

378 
Vladimir   Simić 340, 367, 378 
Pavao   Pocrnić  341 
Miloš Carević 342, 350, 351. 

360, 362,363, 
378 

Pero Krsta j ić 345, 349, 353, 
372 

dr M:iks Snuderl  353, 355 
Miloš Mlnić  353 
Miha    Marinko  367, 377 

7 SKDNICA — 16  AVGUSTA  1945 

Prc dnevnog reda: 

1 — Utvrđivanje kvoruma — 381 
2 — Čitanje 1 usvajanje zapisnika 6 sednice od  15 avgusta 

1945  godine  381 
Govornici: pretsednik   Moša  Pijade  381 
3 — Čitanje  1   usvajanje odborskih   izveštaja  o zakonskim 

prcdlozima  382 
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Dnevni   red: 
Strana 

1 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o državljanstvu 
Demokratske   federativne   Jugoslavije  382—401 

Govornici: dr Maks Snuderl  382, 385,387, 
391 

pretsednik  Moša   Pijade  383—401 
Vladimir  Simić  383^01 
dr Dragoljub   Jovanović  384, 385,387, 

397 
Miloš    Carević  385, 387,391 

395, 396, 399 
Miloš   Minić  386, 395 
dr Hinko Krizman  387, 390 
poverenik    Ministra    unutr.    poslova    dr   Petar 

Trifunović  387, 390, 393 
Ilija  Stojanovič  387, 389 
dr   Siniša   Stanković  387 

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o ukidanju po- 
stojećih rudarskih povlastica i o prelasku u državno vlasništvo 
celokupnog rudnog   blaga na području DFJ  401—407 

Govornici: pretsednik   Moša Pijade  401, 406,407 
Vujo    Kosovac  404 
Vladimir   Simić  405—407 
Petar  Piruze  405 
Tripko Zugić  405 

8 8EDNICA — 17 AVGUSTA 1945 

Ргс dnevnog reda: 

1 — Saopštcnje o dnevnom redu  408 
2 — Čitanje i usvajanje zapisnika 7 sednice od 16 avgusta 

1945  godine  408 
3 — Saopštenje o primljenim zakonskim   predlozima  408—409 

Dnevni   red: 

1 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o oduzimanju dr- 
žavljanstva oficirima i podoficirima bivše jugoslovenske vojske 
koji neće da se vrate u otadžbinu i pripadnicima vojnih forma- 
cija koji su služili okupatoru i odbegll u inostranstvo  408—425 

Govornici: dr  Branko  Cubrilović  409 
dr Dragoljub   Jovanović  410, 421,424, 

425 
dr Hinko  Krizman  412 
pretsednik    Moša   Pijade — 413, 420-425 
Vladimir  Simić  413 
Panta MaliSić  415 
Miloš Carević  415—424 
Melodija Andonov-Cento  416 
Dragoljub  Prodanović  416 
Petar   Piruze  416, 423, 424 
đr Макк    Snuderl  417, 423 
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cima 

Dušan Kveder     —  
Miloš Rašović  
Epaminond  Popandonov     
Savko   Dukanac    

Izbor pododbora za pretresanje Predloga zakona o Cinovni- 
građanskog   reda     
Govornici: pretsednik  Моба  Pijade  

dr Dragoljub   Jovanović  
dr Siniša Stanković  

417 
419 
419 
424 

425 
«28 
425 
425 

9 SEDNICA — 21 AVGUSTA 1945 

Рге dnevnog reda: 
1 — Čitanje i usvajanje zapisnika 8 sednice od  17 avgusta ^ 

1945 godine  426 

2 — Saopštenje da je Klub poslanika Demokratske stranke 
delegirao u Zakonodavni odbor nove članove  426 

3 — Saopštenje o primljenim amandmanima i primedbama 
na zakonske predloge  426—427 

4 — Čitanje  i  usvajanje odborskih  izveštaja  o  primljenim ^oa 

zakonskim    predlozima              427'—loS 
Govornici: izvestilac  dr  Maks Snuderl  427 

izvestilac dr Siniša Stanković  42' 

Dnevni   red: 

1 _ pretres i usvajanje Predloga zakona o štampi  428—448 
Govornici: pretsednik   Moša   Pijade 428, 431,432, 

435- -448 
dr Dragić  Joksimović 429. 430,434, 

435, 438, 439, 
441-445, 447 

Radmilo   Stojlljković  429 
dr Jože Vilfan ■ 430, 433, 442 
Joza  Mllivojević 431, 437. 445 
TrlSa Kaclerović 432, 435. 437 
Vladimir  Simlć 434. 436.437, 

•Ш, 443 
Panta    MalUlć  l:i' 
Melodija  Andonov-Cento  434 
Miloš;    Carević 434. 437-439. 

441-443,445 
-447 

dr Siniša Stanković  436 
dr Dragoljub   Jovanović 436, 441. •li:' 

445 
Petar  Plruze  438 
dr Hlnko  Krizman  43», 446 
dr Maks    Snuderl  443, 447 

2 — Pretres   i   usvajanje   nerešenih    članova    Predlogu   za- 
kona o  izboru   narodnih   poslanika   za   Ustavotvornu   skupštinu 
(Saveznu  skupštinu  i  Skupštinu  naroda)  448   450 
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Govornici: pretsednik  Moša Pijade 
Vladimir  Simić  
Miloš Carević  
dr Dragic Joksimovlc — 
dr Hinko  Krizman  

Strana 
448—450 
448, 449 
448, 449 

449 
449 

10 SEDNICA — 22 AVGUSTA 1945 

Dnevni   red: 

1 — Pretres   i   usvajanje   naknadnih   izmena   i   dopuna   u 
Predlogu zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji  451—458 

Govornici: pretsednik   Moša Pijade 451, 454-457 
Ministar poljoprivrede dr Vašo Cubrilović  452—456 
Lajčo Jaramazović — —  453 
Melodija  Andonov-Cento 453, 455, 457 
Maks Krmelj  453 
dr Jože   Vilfan  453—45(5 
dr Maks    Snuderl  453 
Miloš Carević  454, 455 
Pavao   Pocrnić  455 
dr Dragoljub   Jovanović  456, 457 
Jefto   Pavić  457 

2 — Pretres  Predloga    zakona   o  krivičnim   delima  protiv 
države  458—474 

Govornici: pretsednik   Moša Pijade  458—473 
Ministar unutr. poslova DFJ Vlada Zečević  461, 469 
dr Jože   Vilfan  461 
dr Maks    Snuderl  462 
Miloš Carević  463, 473 
Vladimir  Simić  463 
dr Dragic Joksimović  464, 472 
dr Hinko   Krizman  465 
Slme   Balen          466 
Joža Milivojević  46fi 
Pero Krstajić  467 
Melodija   Andonov-Cento  468 
TrlSa Kaclerović  470 

II   SKDNICA 23  AVGUSTA   1945 

I'ro dnevnog reda: 

1 — Čitanje i usvajanje zapisnika 9 i 10 sednice od 21 i 22 
avgusta   1945  godine  

Dnevni   red: 

1 — Pretres 1 usvajanje  primedaba  Vlade  DFJ   na dopune 
i izmene u Predlogu  zakona o štampi — 

Govornici: pretsednik   Moša Pijade  
dr Sinlša Stankovlć  
dr Dragoljub   Jovanović  
dr Dragic  Joksimovlc  

473 

475—477 
475, 477 

477 
477 
477 
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2 — Nastavak pretresa  i usvajanje Predloga zakona o kri- 

vičnim delima  protiv   države  478—490 
Govornici: dr Dragoljub   Jovanović 478, 479,481, 

483, 485 
pretsednik   Moša  Pijade 478, 481,483, 

485, 488 
dr Dragić   Joksimović 478, 485,488, 

489 
Ministar unutr. poslova DFJ Vlada ZeCević  478, 483 
dr Hinko   Krizman  478, 482 
Milo« Carević  479 
Vladimir  Simić  481 
Pero Krstajić  481, 483 
dr Maks Snuderl  481, 485 
dr Siniša Stanković  481, 483 
dr Jože   Vilfan  485, 487 
Jefto    Pavić  487 

12  SEDNICA —  24   AVGUSTA   1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Čitanje i usvajanje zapisnika 11 sednice od 23 avgusta 
1945  godine  491 

Govornici: Triša   Kaclorović     —  491 

Dnevni   red: 

1 — Pretres i usvajanje Povelje Ujedinjenih nacija 1 Sta- 
tuta  Međunarodnog suda  pravde  492—495 

Govornici: pretsednik  MoSa  Pijade  Vi;1 

2 — Pretres i usvajanje   Predloga   zakona o   udruženjima, 
zborovima 1 drugim javnim sastancima  495—519 

Govornici: dr Dragoljub  Jovanović 495, 510,514, 
515 

Savko   Dukanac 500, 516, 518 
MiloS Carević 501, 810, 512 

518 
Dušan    Kveder  502 
dr Hinko Krizman   - 503, 518 
MiloS    Minić   504,509,510, 

514, 515 
Vladimir   Simić 505, 507,510, 

514, 51K 
Ilija  Stojanović  505 
Trtta Kaclerović  50G 
pretsednik   Mota   Pijade 507, 509,510, 

512, 514,515, 
517. 518 

dr Maks Snuderl  Mi'i 
dr SinlSa Stanković  510 
dr Jože    Vilfan  512 
Melodija  Andonov-Ccnto  518 
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13  SEDN1CA — 25 AVGUSTA  1945 

Рге dnevnog reda: 
Strana 

1 — Čitanje i usvajanje zapisnika 12 sednice od 24 avgusta 
1945 godine  520 

Dnevni   red: 

1 — Prihvatanjc izmena u Predlogu zakona o udruženjima, 
zborovima i drugim javnim skupovima  520—521 

Govornici: dr Hinko  Krizman ■  520 
2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o uređenju sudova 521—552 
Govornici: Ministar pravosuđa DFJ Frane Frol — 521,529-531, 

533-537, 539- 
541, 543-547, 

549-552 
Joza  Milivojević  522, 545 
Petar Piruze  522 
dr Maks    Snuderl 523, 538,541, 

545 
Miloš Carević 523, 535, 539, 

540,  544 
Vladimir   Simić 524, 536,546 
dr Siniša Stanković 524, 542, 548 
Ilija   Stojanovlć 525, 532, 534, 

539, 547 
dr MiloS   Zanko  525 
MiloS   Minić 526, 531,537, 

541, 546,549, 
551 

dr Hinko  Krizman 527, 529, 530 
Vujo Kosovac  528 
dr Dragoljub   Jovanovlć  528, 534 
dr  Jo?.e   Vilfan 528, 530,534, 

536, 537 
Metodija  Andonov-Cento  528 
Kemal   Agoli  529 
Josip   Rus  529, 542 
pretsednik   MoSa   Pijade  531—555 
Krsto   Kilipović  533,  551 
Jefto    Pavlć — 536 
Pero Krstajić  537, 542 

U  SKDNITA  —  15  SKI'TKMBKA   191Г. 

l'ro dnevnog reda: 

1 — SaopStenje o dnevnom redu  553 
2 — Saopittnja " podnesenim  zakonskim  pmilozlma  553—555 
3 — Utvrđivanje  kvoruma  555 
Govornici: Ministar za Srbiju JaSa Prodanovlć  555, 556 

pretsednik  MoSa  Pijade  555, 556 
Ministar prosvetc Vladlslav Uibnikar — — :>.')(; 
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15  SEDNICA — 23  OKTOBRA  1945 

Рге dnevnog reda: 

1 — Saopšlenje o dnevnom redu — 
2 — Saopštenje o podnesenim zakonskim predlozima  
3 _ Usvajanje predloga da se Predlog zakona o državnom 

budžetu DFJ i Predlog zakona o uređenju i delovanju kreditnog 
sistema upute na rešavanje Finansiskom odboru  

Govornici: Ministar za Srbiju Jaša Prodanović  
pretsednik   Moša   Pijade  
dr Dragić  Joksimović  
dr Jože Vilfan  

Strana 
557 

557—558 

558—559 
558 

558, 559 
558 
558 

Dnevni   red: 
1 — Pretres   i   usvajanje   Predloga   zakona o izmeni i do- 

puni Zakona o radnićkim poverenicima  559—567 

Govornici: pretsednik   Moša  Pijade 559.562—567 
Ministar  za  soc.  politiku   dr  Anton  KržiSnik   ■ 559, 563, 566 
Ministar za Srbiju Јаба  Prodanović  562, 565 
dr Dragić Joksimović  563 
Ivan   Božićević  563. 506 

MiloS Carević  566 

2 _ Usvajanje predloga da se Predlog zakona o demobili- 
zaciji   skine  s  dnevnog  reda  5G7 

Govornici: pretnđnlk   Moša  Pijndc  567 
3 _ Usvajanje  predloga  da  se  Predlog zakona  o  visokim 

ir.edicinskim  školama  i   fakultetima  skine s  dnevnog  reda  568 
Govornici: Ministar soc.  politike dr  Anton  KržiSnik  568 

Mitra  Mitrović-Dilas  568 
4 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o sedmogodišnjem 

osnovnom školovanju — 568—569 
Govornici: Ministar prosvetc DFJ Vladislav Hibnlkar  568 

pretsednik   Moša   Pijade  568 
5 — Pretres i  usvajanje Predloga zakona 0  ukidanju  gra- 

đanskih   škola  569—570 
Govornici: Ministar prosvetc DFJ Vladislav Ulbnikar  rif.;! 

pretsednik   Moša  Pijade  56!) 
Mitra Mitrovlć-Đllas  569 

ti        rntn.-.s  i    usvajanjo   Predloga   zakona  o  Konvenciji  o 
»Hivanju pravu na penzije za radnike koji migriraju  570 

Govornici: Ministar soc. politike dr Anton Kržlšnlk  570 
Savko Dukanac — —  570 
pretsednik Moša Pijade  570 

7 — Pretres Predloga zakona o slobodi od strahu  5*70—576 
Govornici: pretsednik   Moša   Pijade 570, 571, 576 

dr Dragić   Joksimović 570, 571,574, 
576 

dr Hinko Krizman  571 
TrlSa Kaclerović  571 
dr Jožo Vilfan  670 
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8 — Pretres Predloga zakona o izborima narodnih vlasti i 
Predloga zakona o petogodišnjem planu obnove i izgradnje DFJ 

Govornici: pretsednik Moša Pij ade    —  
dr Hinko Krizman — ■  
dr  Dragić  Joksimović ■ — 
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576—577 
576, 577 

577 
577 

и; si:i)M( л 25 OKTOBRA 1945 

Рге dnevnog reda: 

1 — Saopštenje o dnevnom redu  

2 — Čitanje i usvajanje zapisnika 15 sednlce od 23 oktobra 
1945  godine  

3 — Saopštenje   da  su   zakonski   predloži   koje je podneo 
dr Dragić Joksimović upućeni nadležnim ministrima  

4 — Saopštenje da je dr Dragić Joksimović dostavio novu 
redakciju člana 1 svog Predloga zakona o slobodi od straha  

578 

578 

578 

579 

Dnevni   red: 

1 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o izmenama i 
dopunama Zakona o demobilizaciji starijih godišta obveznika, bra- 
nilaca i žena u Jugoslovenskoj armiji i mornarici  579—583 

Govornici: dr Hinko Krizman  579 
pretsednik Moša Pijade  580—583 
Vladimir Slmić  581, 582 

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o demobilizaciji 
mlađih godišta 1 druge partije starijih godišta obveznika, branilaca 
i svih žena iz Jugoslovenske armije i mornarice  583—587 

Govornici: Vladimir Slmić  583—586 
Miloš Rašović  583, 584 
pretsednik Moša Pijade  584—587 
Metodija Andonov-Cento  584, 585 
Miloš Carević  585, 586 
Mitra Mitrović-Dilas  587 

3 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o uređenju sudova 
socijalnog osiguranja 1 Vrhovnog suda socijalnog osiguranja  587   ^5 

Govornici: Ministar soc. politike dr Anton Kržlšnik 587- 589-592, 
594 

pretsednik Moša Pijade  588—595 
Metodija Andonov-Cento  589 
dr Jože Vilfan  590 
Vladimir Slmić  590, 592 
Miloš  Carević 590, 591, 594 
dr Hinko Krizman  590, 592 
Savko Dukanac  593 
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BILTEN FINANSISKOG ODBORA 
PRIVREMENE NARODNE SKUPŠTINE 

1  SKDNICA 10 AVGUSTA 1945 

Dnevni  red: 

1 — Konstituisanje Odbora  
Govornici: Dušan Ivović  

pretsednik Branko Zlatarić 

Strana 
599 
599 
599 

2 SKDNICA — 23 AVGUSTA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Utvrđivanje  dnevnog reda  

Dnevni   red: 

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o regulisanju 
državnim   prihodima  —  

Govornici: poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  
Života  Đermanović  
inž. Franjo Gazi  
Imro  Filaković    —  

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o regulisanju 
platnog prometa sa inostranstvom (Devizni zakon)  

Govornici: poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  
Života Đermanović —  
Dobrlvoje Radosavljević  
Vojln  Bajović  
Mihajlo  Grblć  
Vladimir Tucović  

eoo 

600—604 
601—604 

603 
603 
603 

604—606 
604 
605 
605 
605 
605 
60Г. 

3 SKDNICA    - 24 I 25 AVGUSTA  1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Čitanje i usvajanje zapisnika 2 sodnice od 23 avgusta 
1945  godine  

Dnevni   red: 

1 — Pretres Predloga zakona o taksama    —  
Govornici: povi-renik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  

Života   Di'nnimović —  
Kiro Gligorov      — —  

( )clic(1iv;mjc   pn't.M'd.ivajiuiT.   snliilice — — 
Govornici: Života Đermanović  
Čitanje i usvujaiijc zapisnik.i .•.cdiiicc ml   ■ l  .ivgusta 1949 — 
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2 — Nastavak   pretresa   i   usvajanje   Predloga   zakona   o 

taksama  609—614 
Govornici: Života Dermanović  609, 612 

Vojin Bajović  610, 612 
poverenik Vlade DFJ dr Obren BlagojevJć  610—613 
Vladimir Tucoviić  611 
Dušan Ivovtf  611 
Strahil Bajovski  611 
Mihajlo Grbić  612 
Mato  Rusković  612 
Josip Jeras     — —  613 
Stojadin Soldatović  613 

4 SKDNICA — 11  ОКТОИКЛ 1945 

Prc dnevnog reda: 
1 — Određivanje   pretsedavajućeg i   zapisničara   sednice — tnr. 

Dnevni   red: 

1 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o poštansko-tele- 
grafsko-telefonskim  taksama    —  615—619 

Govornici: pretsedavajući Kiro Gligorov  615 
Mihajlo Grbić  616—619 
Života Dermanović  616—619 
Nikola Donović  616, 618 
Vojin Bajović  617, 618 
Josip Jeras  617 
Vladimir Tucović  617, 618 

5 SKDNKA 24 ОКТОИКЛ 1945 

Prc đlMVBOg rodu: 

1 — Saopštcnje o dnevnom redu  620 
2 — Saopštcnje o primljenim zakonskim predio/ima  620-621 
3 — Izmena dnevnog reda —  621 
4 — Čitanje i usvajanje zapisnika 4 sednice od 11  oktobri 

1945 godine  621 

Dnevni   red: 

1        Pretres I   iisv;ij.mjc Picdlot;.! zakona o državnom budžetu 
Demokratske federativne Jugoslavije — 621—626 

Govornici: pretsedavajući  Klro  Gligorov 621,623—626 
poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  623—626 
Života Dermanović  623—625 
Vladimir  Tucović  625 
Dobrivoje Radosavljovlć  625 
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2 _ Pretres i usvajanje Predloga zakona o uređenju i delo- 
vanju kreditnog sistema  

Govornici: pretsedavajući Kiro Gligorov  
poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  
Vojin Bajović  
Nikola   Donović  —  
Dobrivoje Radosavljević  

G SEDNICA — 24 OKTOBRA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Čitanje i usvajanje   zapisnika 5   sednice od 24 oktobra 
1945  godine —  

Dnevni   red: 
1 _ Pretres i  usvajanje   Predloga   zakona   o   neposrednim 

porezima  
Govornici: pretsedavajući  Kiro  Gligorov  

Dobrivoje  Radosavljević   —  

7 SEDNICA — 25 OKTOBRA 1945 

Pre dnevnog reda: 

1 — Čitanje i usvajanje zapisniika 6 sednice od 24 oktobra 
1945   godine      —  —  

Dnevni   red: 
1 _ Pretres   i   usvajanje   Predloga   zakona  o   regulisanju 

predratnih obaveza  
Govornici: poverenik Vlade DFJ dr Obren Blagojević  

pretsedavajući Kiro Gligorov  
Nikola  Donović — —  

8 SEDNICA 25  OKTOBRA   »945 

Pre dnevnog reda: 

1 — SaopStenje o dnevnom redu  

Dnevni   red: 
1 — Pretres i uevajanji-   Predloga   zakona   o   valorizaciji — 
Govornici: poverenik Vlade DKJ dr Obren Blagojević  

Života Đermanović — —  
Kiro Gligorov  

2 — Pretres i usvajanje Predloga zakona o konačnoj likvi- 
daciji zemljoradnlćklh dugova  

Govornici:  poverenik   Vliitle   DK.I   dr Obren   Hlac.ojevU: 
Života  Dormaliovli'- —  
Vladimir Tucović     — — — 
Josip Jeras — —  
Stojadln Sohlatović —  
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REGISTAR GOVORNIKA 

BILTEN  ZAKONODAVNOG  ODBORA 

PRETSEDNISTVA  AVNOJ-a 

Andrejev Bane 
Avšič Jakob 
BUKojević dr Obren 

Cubrilović dr Vaso 

Cuckov  Emanuel 
Fllipović Sulejman 
Frol   Franc 

Gregorić dr Pavle 
Grol MIlan 
Ilebrang  Andrija 
Jeras  Josip 
KolUevskl  Lazar 
Ki /, ...li,  dr Anton 

Lckovič  Voja 
Mlrkovlć  Mljo 
Neiković dr BlaRoJc 
••nmn,..  Mile 

l'ljiule  MoSa 

rrodaiiovlr Jaša 

Ravnlhar  dr   KvKrnlj 
Ribar dr Ivan 
Rlbnlkar   VladUlav 
Rus  Josip 

Srcmec dr  Zlatan 
Ktainbollć Petar 
Suir i dr Juraj 
Vilfan  dr Jože 

104—106,   194,   223—224,   227,   230 
114,  140,  152,  192 
97—101, 108, 111, 113, 115—118, 155, 158, 189-192, 
194—199 

35, 65—66, 79—83, 177—181, 195, 212—217, 
225,  227 
221—222,  224—225,  230,  231 
111 
8—9, 12—14 17—21, 23, 25—28, 42, 66—72, 76—78, 
82—85, 88 
111, 116,  127 
85, 88,  102,  112, 137, 158 
101,  102,  105,  151—153.  164 
205—207 
229, 230 
210   212 
1б2,' 155, 170, 171, 193, 194, 202—204, 206—208, 
145 
48, 49, 51—54 
88 
16, 17, 20, 22, 23, 49, 51, 110, 152, 155, 157, 158, 
171, 196, 206. 207, 209-211, 213, 216, 231, 234, 
240 
7_12,    14—65,   67—76,    78—125,     127—189.     192. 
194—202.   204—221,   225—237,   240 
14,   17,   20,  67—68.   70,   77,  85,   88.   110,   117,   138 
152 
162 
26—27,  121,   141,   144,  146,  148 
178.  179.  186    188,  197 
8,   11—12,   17,  20,  48,  52—55,  68,  70—72, 88,   102. 
178.   180—181,   186.  208.  215.  234.  240 
22.  23.   111 
19—20, 70,  133, 135,  137,  145,  148 
34 
238-240 
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Vlahov Dimitar 
Vujačić Marko 

Vujaslnovlć  Tođor 
Vukosavljevlć Sreten 

Zečevlć  Vlada 

Zujović Sreten 

22 
22, 25, 49, 71, 82, 110, 120, 144, 204—206, 209, 216, 
223,  232—234 
162,   192—193 
137,   140—141,   162,   194—195,   209,   217,   220—223, 
229,   230,  232—234 
71,    77—79,    88,    137,    139,    140,   142,   148,   192, 
197—198 
108,   110—118.  125—128,  131—133 

BILTEN  ZAKONODAVNOG  ODBORA 
PRIVREMENE  NARODNE  SKUPŠTINE 

Agoli Kemal 
Andonov-Ccnto   Mctodlja 

r.ili п   Šimi    -. 

Božičević Ivan 
Carević MiloS 

Cazl  Josip 
Cubrilović dr Branko 
Cubrilovlć dr Vaso 

DuRonJić  Rato 

Dukanac Savko 

Flllpovlć  Krsto 
Frol  Franc 

(JcrSkovlć dr Leon 

Grol   MIlan 
Ilrnčevlć dr Josip 
Jaramazovlć Lajio 
Jokslmovlć  dr   Draitlć 

Jovanovlć  dr  DraRolJub 

529 
278,   279,   292,   303,   305,   313,   321,   338—340,   366, 
416,   436,   453,   455,   457,   468—469,   518,   528,   584, 
585, 589 
259, 278, 334—335, 356, 466 
563—564, 566—567 
287—288,  303,   308,   311,   313,   315—318,   320,   321, 
323—325,     342,    350,    351,    360,    362,    363,    378, 
385—387,    391,    395,    396,    399,    415-^116,     424, 
434—435,   437—439,   441—443,  445—450,   454,   455, 
463,    473—474,    479,    501—502,    510,    512,    518, 
523—524,    535,    539,    540,    544,    566,    585,    586, 
590—592,  594 
259, 263 
409—410 
251—253,    261—266,    271,    272,    275,    277,    278, 
280—281,  452—456 
245,   268,   279,   282,   309,   310,   327,   328,   379,   381, 
382,   401,  408,   424,   448,   475,   490,   491,   519,   520, 
555,  578,  582,  586,  588—595 
262,    264,    265,    424,    426,    500—501,    507,    508, 
510—513,   515—519,   570,   593 
533,  551 
310,   313—315,   322,   521—522,   529—531,   533—541, 
543,  544,  546,  547,  549—552 
291—292,   303,   305,   308,   339,   340,   346,   361—362, 
367, 373 
250.   255—256,   266,   274,   278—279,   283—284,   287 
311—313,  315—317,  322,  325,  327 
258—259, 453 
429.   430,   434,   435,   438,   439,   441—445,   447,   449, 
464—465,   472—473,   475,   477—47«,   485,   488—490, 
558,  563,  570,  571,  574—577 
250,   256—257,   264,   265,   271,   278,   284—287,   293, 
302, 305, 312, 316, 317, 340. 342, 343, 350, 356—357, 
360—363,   384—385,   387,   397,   410—412,   421,   424. 
425, 436, 441. 442, 445, 456, 457, 477—481, 483, 485, 
495-500, 510, 514, 515, 528, 534 
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Kaclerović Triša 

Kosovac Vujo 
Krizman dr Hinko 

KrmelJ Maks 
Krstajić Pero 

Kriišnik dr Anton 
Kveder DuSan 
Mališić  Panto 
Marinko Miha 
Milivojcvić Joza 
Milojcvić Milojc 
MiniĆ    Miloš 

Mitrović-Uilas   Mitra 
Pavić Jefto 

Pijadc MoSa 

Piruze Petar 
Pocrni/i Pavao 
Popandonov   Epamlnond 
Prodanović  DraRoIJub 
ProđanovM .lasu 
RaSović   Aiilo. 
Ribnikar Vladlslav 
Rus  Josip 
Slmlć  Vladimir 

Stankovih dr SinlAu 

Stojanovi^ Iliju 

StoJIIJkovU'  Kndmilo 
Snudt-rl dr Мак.ч 

Trlfunovlć  dr   I'rtar 
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273, 329—332, 432. 435—437, 470—472, 491, 506 
571 

258, 318, 404—405, 528 

255, 263, 307, 315—318, 335, 339, 387, 390, 412—413 
439, 446, 449-450, 465, 478, 482, 503—504, 518, 
520—521, 527—530, 571, 577, 579—580, 590, 592 

453 

260—261, 272, 288—289, 327, 345, 349, 353, 372, 
467—468, 481, 483, 537, 542 

559—563, 566, 568, 570, 587—592, 594 

327, 417—418, 502—503 

333, 334, 415, 434 

367, 377 

431, 437, 445, 466—467, 522, 545 

313 
257—258, 271, 275, 279, 327, 353, 386, 395—396, 
504, 509, 510, 514, ,515, 518, 526—527, 531, 537, 
541, 546, 549, 551 

568—570, 587 

250, 264, 265, 287, 294, 300, 301, 340, 351, 363, 367, 
375, 377, 378, 457, 487, 536—537 

244—251, 253—284, 291—296, 300—316, 318—329, 
332—366, 368—404, 406—410, 412, 413, 415—417, 
419—433, 435—470, 472—479, 481—495, 500—559, 
562—574, 576—595 

405, 416—417, 423. 424, 438, 522—523 

341—342, 455 

256, 262, 263. 419—420 

270, 416 
556, 558, 502-503, 565, 567 

290—291. 301, 419. 583. 584 

556. 568. 569 

323. 529. 542 
265. 270. 273, 289—290, 296—300, 304,  310, 
815—317, 324, 326—327, 340, 367, 378, 383—401, 
405—407, 413—415, 434, 436, 437, 442. 443, 448, 
449, 463—464, 481, 505, 507, 510, 514, 518, 524, 
536, 546, 581—586, 590, 592 

243—244, 247, 263, 265, 275—276. 303, 308, 337, 
341, 345, 348, 368, 373, 387, 425, 427—428, 436, 
477, 481, 483, 510, 524—525, 542, 548 

270,  295—296, 309, 328—329, 345, 387, 389, 
505—508, 510—513. 515, 517, 518, 525, 532—835. 

539, 547 

429—430 

259—260, 270, 274, 302, 312, 317, 322, 353, 355, 
382—383, 385, 391. 417. 423, 427, 443, 447, 453, 
462, 481, 485, 509, 523, 53H. 541, 545 

387, 390, 393 



Vilfan dr Jože 

Vukosavljevic  Srctcn 
Zečevlc Vlada 
Zanko dr Miloš 
Zugić Tripko 

258, 430,   433^134, 442,   453—456,   461—462,   485, 
487, 512,   528, •530—531,   534,   536,   537,   558,   576, 
590 
271, 274,  275,  278, 281 
461, 469—470,  478, 483 
277—278,  525—526 
279, 332—333,  341. 405—406 

K.MMVi.   Vojin 

najovski  Strahil 
BlaKoJcvić dr Obren 
Dcrmanović Života 

Donović   Nikola 
Filaković  Imro 
Gazi  inž.  Franjo 
Gligorov  Kiro 
Grbić Mihajlo 
Ivovi/i Dušan 
.In.is    Josip 
Radosavljcvić   Dobrivojc 
Kusković  Mato 
Soldatović Stojadin 
Tucović   Vladimir 
UroScvić  Miladin 
/i..i.u i,   Branko 

BILTEN F1NANSISKOG ODBORA 

605, 610, 612, 617, 618, 621, 627—629, 632, 637 
611 
601—605, 607—613, 623-631, 637, 640—644 
603,   605,   608—610,   612—613,   616—619,   623,   625, 
640—642,  644 
616,  618—619,  627,   639 
603 
603 
601—639,   641,   643,   644 
605,  612,  616—619 
599,  611 
613,  617,   642 
605, 625, 630, 636 
612 
613,  642 
606, 611,  617,  025,  642 
609—614 
599—609,  640—644 
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