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С АВ ЕЗ НО ВЕЋЕ

Прва седница
(26 марта 1947)

Почетак jy 16,20 часова.
Претседавао претседник Владимир Симић (Изборни срез 

Београд III, HP Србија).
Претседник: Отварам први редовни састанак III редовног 

•^аседања Савезног «ећа Народне скупштоше Федеративне 
Народне Републике Југославије. Записшк данашњег са- 
ста«ка водиће секретар Стеван Јовичић.

Изволите саслушати Указ о сазиву овог заседања:

У K A 3
О САЗИВАЊУ НАРОДЈНЕ СКУОШТИНЕ ФЕДЕРАТИВЖ НАРОДНЕ

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У III РЕДОВДО ЗАСЕДАЊЕ

Претседништво Президијума Народне скупштине Феде- 
ративне Народне Републике Југославије, на основу члана 74 
тачке 1 Устава

p е ш ai в a
да се Народна скупштииа Федеративне Народне Репу- 

блике Југославије сазове у III редовно заседање на дан 26 
марта 1947 године.

20 марта 1947 ггодине 
у Београду

Претседништво Президијума Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар Претседник
Миле Перуничић, с. р. Др Иван Рибар, с. р.



Изволите 'саслушати саопштења. У међувремену до озог 
заседања- ми смо изгубили једног посланичког друг.а, Јосипа 
Митслаужића.

Члан Савезног већа Народне скупштине ФНРЈ Јосип 
Миклаужић, народви послангак за град Загреб, умро je дана
11 фебруара 1947 године.

Покојник, као члан ХРСС, био je величш поборник за 
епровођење еоцијалне правде, братства и једииства наших 
народа и као такав осуђиван je од невародних режима етаре 
Југославије и на робију.

Био je исто тако за време народноослободилачке борбе 
активни радник у борби против сж/упатора и као 'шкав, иако 
слабог здравља и у прилично високим годинама, долази у 
партизане да лично помогне скршити фашистичку силу. 
После ослобођења живо се лаћа посла у организацијама На- 
родног фрснта и народне власти.

Грађани града Загреба врло су га ттштовали због ње- 
говог ' П о ш т е њ а ,  искрености и радиности. Ради т о г а  би р£ 'Н  
je у многе одборе и вршио je многе функције. Био je члан 
Извршног одбора Хрватске републиканске сељачке странке, 
члан Извршног одбора Народног фронт.а града Загреба, 
члан Скупштиме града Загреба. За члана Савезног већа Нз- 
родне скупштине ФНРЈ биран je на избориада а а  Уставо 
твор-ну смупштину 1945 године у граду Загребу у другој 
изборној јединици.

Његовом смрћу све ове усганове губе вредног човека, 
радника, хрватски народ и град Загреб врлога заступникн', 
а Савезно веће ФНРЈ доброг друга и члана.

Нека je славу другу Јосииу Миклаужићу! (Узвици: 
Слава му!).

Влада Федеративне Народне Реиублике Југославије под- 
нела je Савезном већу на решавање законске предлоге и 
то: Предлог основног закона о старатељству; Предлог за- 
кона о изменама и долунама Закона о удружењим.а, зборо- 
вима и другим јавним скуповима; Предлог Закона о допуни 
Закона о пошта-нско-телеграфско-телефонским таксама; Пре- 
длог закона о усвојењу; Предлог закона о издавању и ра- 
стурању омладинске и дечје књижевности и штампе; Пре- 
длог оттштег закона о ззштити шума од пожара; Предлог 
основног закона о експрсшријацији; Предлог општедржав-



ног буџета ca Финаисисжим законом за оуџетску 1947 го- 
дин.у; Предлог закона а државиом завршном рачуну за пе- 
риод од 1 нове*мбра 1944 до 31 децемора 1945 године.

Првих седам законских предлога «а оонову чла«а 13 
пословника! упућени су били Законодавном одбору на пре- 
трес, а последња дв.а, наиме: Општедржавни б*уџет и За-кон 
о државном завршном рачуну, предати су Одбору за* при- 
вредни план и финансије.

Народни посланик Савезног већа Моша Пијаде и на- 
родни посланик Већл народа др Душа« Братић поднели су 
Савезном већу на решење Предлог пословника Савезног 
већа и Већа на1рода и Предлог пословника Народне скуи- 
шшне ФНРЈ за заједничке седнице С.авезног већа и Већа 
народа. Ови предлози посланика били су упућени Законо- 
давном одбору на рад.

Влада Федеративне Народне Републике Југославије под- 
иела je Савезном већу на одобрење уредбе донете на основу 
Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба по 
питањима из народне привреде. Ове уредбе биће сгављене 
на дневни ред кад о томе донесе одлуку Савезно веће.

Законодавни одбор Савезног већа поднео je Савезном 
већу на решење своје 'извештаје о законским предлозима, 
и то: 1) о Предлогу закона о допуни Закона о поштанско- 
телеграфско-телефонским таксама; 2) о Предлогу закона о 
изменам-а; и допунам.а Зако«а о удружењима, зборовима и. 
другим јавним скуповима; 3) о Предлогу закона о усвојењу;
4) a Предлогу закона о издавању и растурању омладинске 
и дечје књижевности и штампе; 5) о Предлолу ооновиог 
закона о старател>ству; 6) о Предлогу општег закона о за- 
'штити шума од пожара; 7) о Предлогу закона о екопропри- 
!јацији; 8) о Предлогу шословнижа Савез«от већа и Већа на- 
рода и о Предлогу тословниаса Народне скушлтине Федера- 
'тивне НародНе Републи,ке Југославије за заједничке седниде 
vCaBe3H0r већа и Већа «арода.

Одбор за привредни план и фиеансије Савезног већа 
поднео je Савезном већу на решење своје извештаје: 1) о 
Предлогу општедржавног буџета са Финансиским законом 
за буџетску 1947 годину; 2) о Предлогу закона о државном 
завршном рачуну за 'период од 1 новембра 1944 до 31 децем- 
бра 1945 године. Сви су извештаји штампани са одговарају- 
ћим законским предлозима, раздељени кародним послани-



цим.3' и биће стављени на дневни ред кад о томе Веће донесе 
одлуку.

Претседништво Президијума Народне с/упштине ФНРЈ 
известило je Савезно веће да je на основу члана 69 Устава 
и члана 54 Пословника Савезног већа, а на основу тражења 
Јавног тужиоштва Народне Републике Србије од 31 децем- 
бра 1946 године дало одобрење за вођење кривичног по- 
ступка лротиву Васка Апостолова, лретседника Среског од- 
бора Среза босиљградског и народног шосла.ника Савез-ног 
већа.

Окружни оуд за град Београд доставио je Савезном 
већу своју извршну пресуду К.Бр. 101i 47, којом je народни 
посланик Савезног већа Васко Аиостолов осуђен на 20 го- 
дина лишења слободе са принудним радом, на конфискацију 
цело^купне имовине са ограничењем зако.нског мигнимума и 
губитком политичких и грађанских права за >пет година по 
издржаној, опроштеној или застарелој главној -казни.

Сва ова акта упутиће се Мандатно-имунитетсксш одбору 
да поднесе Већу свој извештај.

Молбе народних посланика за отсуства због хитних и 
неодложних послова: Круме Наумовски моли 9 дана, Јгков 
Блажевић 8 дана, Станко Шкаре 5 даш  и Светислав Трифу- 
новић 3 дана.

Предлажем да се Светиславу Трифуновићу који моли 
3 дана отсуства, одобри 3 дан.а отсуства колико je тражио, 
а осталим народиим посланицима који траже дуже отсуство 
од тога, да се свакоме одобри ino 5 дана от.ауства. Да ли 
Веће одобрава овај предлог? (Одобрава). Пошто je предлог 
одобрен, то ће се тако и поступити.

Прелазимо на дневии ред: утврђивање дневног реда.
Претседништво предлаже Савезном већу следећи дневни

ред:
1) Предлог пословника Савезног већа;
2) Предлог о.пштедрж,авног буџета са фи«анеиским за- 

коном за буџетску 1947 годину;
3) Предлог закона о државном завригном рачуну за пе- 

риод од 1 «сквембра 1944 до 31 децембра 1945 године;
4) Предлог основног закона о старатељстау;
5) Предлог закона о изменама и допунамл Закона. о 

удружењима, зборовима и другим јавним скуповима;
6) Предлог закона о допуни Закона о поштанско-теле- 

графско-телефонским татссама;



7) Предлог закона о усвојењу;
8) Предлог закона о издавању и растурању омладиноке 

•и дечје .књижевности и штамсте;
9) Предлог ошштег закона о заштити шума од шожара; и 

10) Предлог ооновног закона о експропријацији.
Да ли Веће прима овако предложени дневни ред? 

(Прима). За случај да наспули потреба за извесном изменом 
или допуном дневног реда, по предлогу који буде поднет, 
Веће ће у том правцу донети 'своју одлуму. Објављујем да 
je предложени дневни ред прихваћен.

Претседништво предлаже Већу да лређемо на прву тачку 
дневног реда. Ради се о пословнику. Према предлогу који 
су учииили вародни посланици и то посланик нашег Већа 
Моша Пијаде и посланик Већа народа др Душан Братић, 
Законодавш одбор узео je у претрес Пословлик Савезног 
већа. Он није претрпео, углавном, велике измене, и пошто 
je раздељен народним посланицима, а см!атра се као наш 
унутрашњи закон о пословном реду, ja предлажем да пре- 
■ђемо на ту прву тачку дневног реда да бисмо искорлстили 
време. Питам Веће: да ли прима 'предлог да приступимо 
одмах претресу послсвника? (Гласоци: Прима). Има ли ко 
лротив? (Др Драгољуб Јовановић диже руку). Примљено je 
«ећино-м гласова да одмах приступимо претре-су Предлога 
шословника Савезног већа.. Један народни посланик гласао 
je против.

Има реч известилац по предлогу пословника, народни 
посланик Моша Пиј.аде.

Известилац Моша Пијаде (Изборни срез Београд I, HP 
Србија): Другови народни посланици, Законода.вни одбор 
Савезнсг већа ‘Народне скупштине ФНРЈ на својој седници 
од 25 о. м. претресао je Предлог пословника Савезног већа, 
који му je доставио Претседник Савезног већа. После све- 
страног про1уча,вања горњег предлога Законодавни одбор 
Савезног већа подноси Већу следећи извештај. (Видети при- 
лог на крају књите).

Другови мародни посланици, у огромној већини чланови 
овога предлога пословника лаклапају се €а нашим доса- 
дашњим шословником. Наш досадашњи пословник био je, 
уствари, са незнатним изменама, исти пословник који нам je 
послужио у Уставотворној скупштини. Међушм, када смо 
правили пр(ви пословиик за Уставотворну .скупштину, — a



онда ra с врло незнатним изменама преудесили за редовну 
Народну скупштину, —- ми тада још нисмо имали за собом 
■праксу, искуство ове Скупштине. Време које je протекло од 
доношења првог пословника, који тада мије био проистекао 
из самог нашег практичног рада, — . тај лословник нам je 
послужио за ово време, али се показало да v њему има одре- 
даба које су просто преузете из некадашњег предратног 
парламентаризма. Међутим, такве одредбе, под данашњим' 
условима, уопште не долазе у обзир да буду лримењене, и 
зато ниеу биле ни примењиване. Оне су у нашем пословиику 
'претстављале мртав баласт.

С друге стране, извесне крутости iy поступку на седни- 
цама отежавале су и продужавале рад, а пракса je показала 
да je оаа Народна скупштима 'самим својим саст&вом у 
огромној већини, такорећи читава, састављена од људи који 
су или чланови Савезне владе или републиканских влада, 
или окружних, среоких и других лакалних народних власти. 
и других установа, и iy њимга носе важне и одговорне функ- 
ције. Природно je да je тешко такву Скупштину од 500 
истакнутих функционера који су 'Сви заузети важним посло- 
вима наше земље, тешко je такву једну Скупштину држати 
дуго на окупу. Ми «исмо могли стога држати нека дуга засе- 
дања, и наша заседања трајала оу досада, углавном, по неко- 
лико даиа, највише две недеље. Чак и онда кад смо имали. 
потребе да заседање траје дуже, ми смо га прекидали и 
после дваестак дана довршав;али га на неколико седница.

Ми, другови, иисмо таква скупштина која би могла — 
темпо нашег живота и рада и карактер ове Скупштине je 
такав ■—• ми нисмо таква скупштина која би могла да буде 
на сжупу месецим.а1 или преко читаве године, па да има само> 
ферије. Према томе, »пошто м>и морамо радити кратко и брзо, 
макар и чешће, неколико пута преко године, потребно je 
било наш 'пословник прилагодити тим кашим специјалвим’ 
условима. И то je урађено у овом предлогу пословника.

Скраћујући у извесној мери наш посао, односно мен>а- 
јући оне одредбе које су чи«иле да излишно трошимо време,. 
на np. око лоименичног гласања и др,, ми »пак можемо ка- 
зати да нови лословник који се сјада предлаже, уствари, није 
изгубио у демократизму него je, напротив, у том логледу 
и појачан. На пример, ми еада no овоме 'пословнику предла- 
жемо да се уведе гласање дизањем руке као правило за 
усв,ајање закона-, али ако je закон важиији, претседавајући



сам о т.оме оллучује и наређује поименично гласање >по 
прозивци. Поред тога довољно je да један посламик затражи 
поименично гласање о неком законсжом предлогу и да ra 
још дваг посламика помошу, па да претседавајући буде оба- 
везан да нареди поименично гласање. По досадашњем по- 
словнику, као што je познато, посланици су могли подноеити 
предлоге за измену и допуиу, односно амандмане, -по закон- 
смим предлозима само одборима — Законодавном одбору и 
Одбору за привредни плам и финансије. На самој седници 
Већа послаиици нису могли подносити амандмане: то je 
могла само Влада. Како je, међутим, ка'д дођу посланици на 
састанак Скупштине, Законодавни одбор дотле већ свршио 
посао на законском предлогу, то посланичко право било je 
уствари илузорно, јер они нису могли предлагати -а|ма«дма«е 
на законске предлоге. По овом новом пословнику мопућно 
je да на самој седниди. Већа, у току 'претреса закоиоког пре- 
длога, лослаиици поднесу писмено формулисани> предлог за 
измену овога или онога члана; законоког предлога.

Најзначајнији чла« у овом новом лословнику јесте чл. 30 
који детаљно описује како he се вршити претрес и усвајање 
законских предлога. Вама je познато да! смо досад.а1 имали 
начелни претрес, појединачни претрес, и т  'крају гласање 
за законски предлог у целини. Уствари, досада у нашој 
пракси ми смо ретко имали дисмусију о (појединим члаио- 
вима >или одељцима законског шредлога. Зато овај предлог 
пословнжа заводи да ее за сваки законски предлог води 
само један претрес на почетку, тако да он обухвата и на- 
челни и појединачни претрес, што значи да посланици мог-у 
у току 'претреса казати своје начелно мишљење о томе за- 
ko'H'Ckom предлогу и у исти м.ах говорити и< о појединостима 
тога лредлога и, евентуално, изно-сити своје предлоге за 
поједине измене и допуне.

Када се сврши такав претрес, прелази се на читање за- 
koh3i члан по члан, а гласа се дизањем руке за сваки члан. 
Ако постоји какав амандман, онда се гласа о ама«дма:ну код 
сваког члана, али амандман Владе сматра се саставним делом 
предложенога закона и ако -се гласањем за одређени члан 
усвоји тај члан, усваја се и амандма*н који je Влада предло- 
жила. Ако »постоји посланички амандман, прво се гласа за 
владин предлог, па ако владин предлог остаие у машини, 
онда ће се гласати за иосланички лредлог, а ако je владин 
предлог добио већину, онда отпада потреба да се гласа за 
амалдман посланика.



Ha крају, када се сврши такво читање, члан по члан 
законског предлога, додази гласање у целики, које се та- 
кође, као што сам малопре казао, врши дизањем руке. А у 
случају да je закон ва-жнији, претеедвдж ће сам наредити 
појединачно гласање или ће то бити т  предлог 'посланика, 
као што сам малопре објаснио.

Неке измене у н е л и  с м о  и у оне одредбе које с е  тичу 
рада Законодавног одбора: и Одбора за привредни план и 
ф и н а н с и ј е ,  па и iy п о г л е д у  састава одбора. Број чланова 
свих одбора о с т а ј е  исти ка»о што je био и д о с а д а ,  а л и  je 
пра кса 'псжазала да je потребно да 'П о с т о ји  и и з в е с т а н  број 
заменика за чланове одбора, па с е  з а т о  овим предлогом 
предлаже да с е  у  Законодавни одбор, кој« има 21 чла«а, 
б и р а ј у ћ и  тај о д б о р ,  бира и 7 заменика, које ће претседник 
одбора моћи позивати на седнице да з ; а м е њ у ј у  оне чланове 
одбора који не могу присуствовагги.

За Одбор за привредни план и финан-сије, тсоји има' 15 
чланова, предлаже се да буде бирано !пет заменика, ,а за 
остале одборе, који имају по 7 чланова, да 'се бира'ју по три 
заме«ика. На тај начин свака,ко he се осигурати да одбори 
'увек раде у пуном саставу.

Једна измен.а' од приличног значаја к‘од Законодавног 
одбора и код Одбора за привредни 'план и финансије јесте 
да се 'По новом лословнику тражи 'Присуство две трећине 
чланова одбора да би одбор могао пуншажно решавати. 
Досада je била проста већина.

Када се узме у обзир да оу та два одбора, а у првом 
реду Законодавни одбор, ванредно значајна тела у нашој 
држави, да) се ту сви закони, |у1ствари, израђују и довршавају, 
онда je сасвим разумљива тежња овога предлога да се не 
дешава у Законодавном одбору да се крпари са кворумом и 
да се ради caf једним гласом више од 'половине, него да' буду 
присутне најмање две трећине чланова одбора, да би његова 
решења била пуноважна.

Поред тога унете су у тај део ö одбормма још .неке 
нови«е, !наиме да при npeipecatoy законских предлога Зако- 
нодавни одбор и Одбор за 'Привредни план и финансије 
имају право да траже од одговарајућих министарстава, уста- 
нова и службених лица документа', материјал -и мишљења 
која се односе на законски предлог који се 'гтретреса. Оба 
одбора при претресањ у  законских предлога могу 'позивати 
ради саветсрлња претставнике научних уста^ова и 'народних 
организација.



Дакле, то су отприлике углавном новине у раду самих 
одбора. По ранијем пословшжу могли су посланици итрису- 
ствовати раду За'ководавног одбора или друлих одбора, али 
само присуствовати без права говора. По предлолу 'новог 
пословника сви посланици, не >само д а мо г у  присусгвовати 
седницама, него мопу у њима учествовати у дискусији са са- 
ветодавним гласом. Разуме се, гласати у одбору не могу, — 
то остаје право чланова одбора, али сваки посланик може 
доћи у одбор и казати своje мишљење и дати евентуално 
неки свој предлог.

To су, углавном, другови,, нове ствари, на које се вреди 
овде сада осврнути у овом образложењу. Иначе, iy\ огромној 
већи-ни CB«, такорећи, техиички чланови тшсловника остали 
су исти као што су били у ранијем пословнику. Загго молим 
у име Законодавног одбора, који га: подноси као свој 'Пре- 
длог, да Народна скупштит овај 'Пословник усвоји, како 
•бисмо могли продужити рад oiBora заседања по новом по- 
словнику. (Дуготрајно одобравање).

Претседник: Пристула се претресу предложеног лослов- 
ника у 'начелу. Ко жели да узме учешћа у сам-ом .претресу, 
нека се ја ш  за реч. (Др Драгољуб Јовановић: Молим за 
реч.) Има реч народни посланик др Драгољуб Јовановић.

Др Драгољуб Јовановић (Изборни срез нишавски, HP 
Србија): Другови народни послаиици, када je малочас прет- 
седник ставио питање о дневном реду и о томе да се про- 
мена пословника стави као прва тачка дневног реда, ja сам 
гласго против. To сам учинио из два разлога. Прво, зато што, 
колико се еећам, по пословии.ку к,оји je још увек у важности, 
не може ништа доћи на дневни ред у заседању у коме се 
претреса буџет пре самога буџета. Друго, због тога што на- 
лазим да je врло незгодно да нас Законодавни одбор и Прет- 
седништво Народне скупштине доводе у тешку ситуацију, 
доносећи нам један велики предлог од двадесет пуних 
страна, и да нас одмах, истога минута, позива да о томе 
дамо своје мишљење, а да нисмо имали прилике не само да 
та прочитамо, него ни да га прегледамо.

Ja сматрам да je то врло незгодна етрамса и молио бих 
и Претседништво и Законодавни одбор, па и саму Савезну 
владу, да ту праксу искорене. Али, слушајући објашњење, 
образложење претседника Законодавног сдбора и (предла- 
гача овога. послов-ника, мени се учинило да у њему има много 
ствари које оу позитив«е и -које чак етоправљају до‘садашњи



пословник. И због тога ja не бих могао да гласам лротив 
тога лословника који ми се чи«и, по ономе што сам могао 
прегледати и по ономе што сам чуо о.д претходног говор- 
ника, доста добар, не бих могао гласати против њега.. Ишк 
ми je немогућно да гласам за тај текст и зато ћу се од гла- 
сања уздржати.

Претседник: Да ли још <ко жели реч? (Ни>ко не се јавља). 
Пошто нема никог да се јави за реч . . .  (Др Драгољуб Јовано- 
вић: Ja бих молио за одговор по мојој првој примедои, да 
ли може доћи на днев«и ред пословник пре буџета?) Молим, 
немојте да упадате у реч, јер je о дневном реду Веће већ. 
одлучило.

Приступамо претресу гтословника у појединостима, др- 
жећи се старога пословниха. Прелазимо на претрес у поје- 
диностима о првој глави. Да ли ко жели да гов,ори о 
првој глави? (He жели hhiko). Пошто се нико није јавио за 
реч, молим друга известиоца да чита наслов, ■поднаслов и 
члан 1 иредлога пословника.

Известилац чита наслов, поднаслов и члан 1.
Претседник: Ко je за члан 1 са «асловом и поднасловом,, 

нека дигне руку. (Č bh дижу руку). Има ли кога против? 
(Нема). Објављујем да je члан 1 са наслсвом и поднасловом 
једногласно примљен.

(За овим je Савезно веће, гласајући дизањем руке по- 
себно о сваком члану, једногласно усвојило све чланове 
Предлога пословника. Савезног већа и то од члана 2 до за- 
кључно члана 59).

Претседник: Са овим смо завршили претрес предлога 
пословника и у појединосткма. Приступамо коначном гла- 
сању. Гласаће се у смислу постојећег пословника лично и 
поименично. Молим секретара да прозове посланике. Гла- 
саће се за и против.

Секретгр Boja Лековић (Изборни срез Пријепоље—  
Прибој— Нова Варош, HP Србија) прозива посланике.

(После гласања)
Претседник: Објављујем да je за предлог пословника 

гласало укупно са за 225 народних послаиика. Два су на- 
родна посланика гласала против. На тај начин Пословник 
Савезног већа коначно je изгласан и ступа на снагу. У овој. 
околности, да овај пословничк, у тренутку када je у Савезном



већу изгласан, сту.па на снагу, лежи његова карактеристика. 
Теориска расправа о томе, да ли пословник испуњава све 
ознаке и карактеристике једног закона, може да се води, 
али je чињеница да пословник претставља један закон sui 
generis и он ступа на снагу, како видимо, у тренутму када 
га je Савезно веће прихватило ло процедури која je за то 
лроггисана. У томе лежи и објашњење што je Претседништво 
сматрало да je правилно да предложи лретрес лословника 
као прву тачку дневног реда, иа.ко се налази на дневном 
реду државни буџет, и што je предложило да се о томе ло- 
словнику, као закону о унутрашњем раду и реду гласа прво. 
У току рада Претседништво Савезног већа примило je акт 
Претседништва Президијума Народне скупштине ФНРЈ којим 
се данас, на дан 26 марта у 18 часова, заказује заједничка 
седница Савезног већа и Већа народа са дневним редом: 
претрес Предлога пословника за заједничке седнлце.

У сагласности са Претседником Већа народа, Претседни- 
штво Савезног већа предлаже Већу да донесе одлуку да се 
дискусија о Предлору општедржавлог буџета са предлогом 
Финансиског закона за буџетску годину 1947 одржи на за- 
једничкој седници Савезног већа и Већа народа. О оваквој 
одлуци био би обавештел Президијум Народне скулштине 
ФНРЈ и iy споразуму са Претседништвом Савезног већа и 
Већа народа таскав ће се предлог поставити.

На ова-ј начин посланици и једног и другог већа саслу- 
шали би пре свега експозе Министра флнансија Савезне 
владе и известиоце одбора за привредни план и финансије 
и дискуеију која би се водила по новом пословнику у «ачелу 
и појединастима. У гласању, ларавно, читава процедура би 
се обавила посебно. Да ли лрима Веће овај предлог? (Прима). 
Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je лредлог о 
диокусији на заједничкој седницл о Олштедржавном буџету 
и Финансиском закону за буџетску 1947 годину једногласно 
прихваћен.

Ову прву седницу III редовног заседања закључујем, a 
идућа ће бити заказана писменим путем сагаасно пословнику.

(Седница je закључена у 18 чанзова).
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ВЕЋЕ НАРОДА

Прва седница
(26 марта 1947)

Почетак у 16,20 часова.
Претседавао претседник Јосип Видмар (HP Словенија):
Претседник: Отварам тгрви редовни оастанак III редов- 

ног заседања Већа народа Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југаслаеије. Записник данашње седнице 
водиће секретар Јоза Миливојевић.

Молим Веће да саслуша Указ Президијума Народне 
скупштине кој»м се ово заседање сазива. (Сви (народни по* 
сланици устају).

УКАЗ
0  САЗИВАЊУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У III РЕДОВНО ЗАСЕЗАЊЕ

Претседништво Президијума Нгродне скупштине Феде- 
ративне Народне Републике Југославије на о-снову чла.на 74 
тачке 1 Устав>а

р е ш а в а
да се Народна скупштина Федеративне Народне Рвњу- 

блике Југославије сазове у III редовно заседање на дан 26 
марта 1947 године.

20 март.а 1047 године 
у Београду 
У Бр. 475

Претседништво Президијума Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије

Секретар Претседник
Миле Перуничић, с. р. Др Иван Рибар, с. р.



Саошитавам да je Веће народа примило од Владе ФНРЈ 
следеће законске предлгсге:

1) Предлаг општедржавног буџета за 1947 годину;
2) Предлог закона о државном завршном ра.чуну за пе- 

риод од 1 новембра 1944 годиме до 31 децембра 1945 године;
3) Предлог основног закона о старатељству;
4) Предлог зак0'на о усвојењу;
5) Предлог основног закона о експропријацији;
6) Предлог општег закона о заштити шума од пожара;
7) Предлог заксиф 'О издавању и растурању омладинске 

и дечје књижевности и штампе;
8) Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

удружењима, збороеима и другим јавним скуиовима;
9) Предлог закона о допуни Закона о поштанско-теле- 

графско-телефон-ски,м таксама;
10) списак уредаба које je Влада ФНРЈ донела «а сснову 

Закова о овлашћењу Влади ФНРЈ за доеошење уредаба no 
питањима из .народне привреде, које су објављене од 16 јула
1946 до 10 марта 1947 године.

На1родни посланик др Душан Братић преко Претседни- 
штва Већа народа доставио je Законодавном одбору Пре- 
длог пословника Већа нарада.

Предлог општедржавног буџета и Предлог закона о за- 
вршном рачуну упућени >су Одбору за привредни план и фи- 
»аисије, а сви остали законски 'Предлсзи: Зако«одавном 
одбору на претрес.

Одбор за иривредни план и финансије поднео je своје 
извештаје:

1) о Предлогу општедржавног буџета ззј 1947 годину и
2) о Предлогу закона о државном завршном рачуну за 

период од 1 новембра 1944 до 31 децембра 1945 године.
Исто тако За1К0 'Н0 дав«и адбор je тоднео Већу на реша- 

вање своје извештаје о законским шредлозима!, и то:
1) о Предлопу закона о старатељству;
2) о Предлогу закона о усвојењу;
3) о Предлогу основног закона о експропријацији;
4) о Предлогу општег закона о заштити шума од 

пожара;
5) о Предлогу закона о издавању и растурању омладин- 

ске и дечје књижев.насти и штампе;
6) о ГХредлопу закона о изменама и допунама Закона о 

удружењима, зборовима и другим јавним скуповима;



7) о Предлогу закона о допуни Закона о поштанско- 
*гелеграфско-телефонским таксама и

8) о Предлогу пословника Већа народа.
Ови ови законски тгредлози, иредлог тословнмка и 

'одборски извештаји отштампани су и раздељени -народним 
посланицима.

Исто тако отштампан je и раздељен описак владиних 
уредаба које треба Народна скупштина да потврди у смислу 
чл. 2 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба 
по 'питањима из народне привреде.

Народии гаосланик Мира Милошевић моли Веће да јој 
уважи оставку, пошто због слабог здравственог стања не 
може обављати дужности «народног шосланика

Ова молба биће упућена Мандатно-имунитетском одбору, 
који he по истој поднети свој лзвештај.

Саопштавам Већу да je Претседништво примило од Пре- 
зидијума писмо којим мзвештава да je Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ, на захтев Јавног тужиоца HP Србије, одо- 
брио да се поведе кривични поступак против Скерлића Ве- 
лимира, народног тгосланика Већа .народа. Ако нгродни по- 
сланик Велимир Скерлић буде осуђен, лредмет ће бити до- 
стављен Мандатном и имунитетском одбору «а лоступак.

Отсуства народних посланика: др Синиша Станковић 
моли 7 дана отоуства због болести (прилаже лекарско уве- 
рење); Михаило Грбић мсмги 3 месеца отсуства ради лечења 
у санаторијуму Гојшик; Xaijpo Каоетановић моли 10 дана 
отсуства због болести (отрилаже лекарско уверење); Али 
Шукриа моли 10 дана отоуства због болести (прилаже лекар- 
ско уверење). Ради службеног посла траже отсуство следећи 
народни посланици: Нико Павић 10 дг«а, Јован Ћетковић 10 
дана, Милан Буроаћ 4 дана, Ристо Бајалски 10 дана, Сали 
Лиси 7 дана.

Предлажем Већу да тражена отсуства одобри. Да ли 
Веће одобрава тражена отсуства? (Одобрава). Према томе, 
иоистатујем да наведени народни посланици имају тражено 
отсуство.

Већу народа je достављен известан број молби и жалби 
које су упућене на решавање Одбору за молбе и жалбе.

Прелазимо на дневни ред. Једина тачка данашњег днев- 
ног реда јесте: утврђивање дневног реда. У име Претседни- 
штва предлажем следећи дневни ред:

1) Предлог пословника Већа народа;
2) Предлог општедржавног буџета за 1947 годину;
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3) Предлог закона о државном завршном рачуну за пе- 
риод од 1 новембра 1944 до 31 децембрж 1945 године;

4) Предлог основног закона о старатељству;
5) Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

удружењ»ма, зборовима и другим јавним скуповима;
6) Предлог закона о допуни Закона о поштанско-теле- 

графско-телефоноким таксама;
7) Предлог закона о усвојењу;
8) Предлог закона о издавању и растурању омладинске

и дечје књижевности и штампе;'
9) Предлог општег закона о заштити шума од пожара и

10) Предлог основног закона о експропријацији.
Прима ли Веће народа предложени дневни ред? (Прима). 

Ко je за предложени дневни ред, нека дигне руку. (Сви по- 
сланици дижу руку). Има ли ко против? (HeMai). Утврђујем 
да je  предложени днев«и ред иримљен.

Пошто je наш дневни ред за ово заседање велики, inpe- 
длажем да одмах тпочнемо са радом и да пређемо на прву 
тачку дневног реда: на дискусију и гласање о пословнику. 
Прима ли Веће овај оредлог? (Прима). Ко je за, нека дигне 
руку. (Сви посланици дижу руку). Има ли ко ттротив? (Нема).

Прелазимо на прву тачку дневног реда: претрес предлога 
пословника. Молим друга известиоца Нинка Петровића! да 
поднесе одборски извештај.

Известилац Нинко Петровић (HP Србија): (Чита изве- 
штај Законодавног одбора о предлопу пословника. — Видети 
прилог на крају књиге)

Другови, у току 1праксе у примени Пословника Већа на- 
рода показало се да известан део процедуре само одуго- 
влачи поступак, те се >појавила потреба, у циљу скраћења 
времеиа, без штете по демократски карактер начина нашег 
рада, да се пословник може у извесном правцу изменити. 
Измене које су у односу на досадашњи пословник учињене 
(углавном су следеће.

Кворуми за рад у појединим одборим^а повећани оу. 
Уместо досадашњег кворума, који je шносио једну поло- 
вину, сада je повећан на две трећине. To je тако мод Зако- 
нодавног одбора и Одбора за план и финансије, док je код 
осталих одбора оетало по старом. Да би ее кворум обезбе- 
дио, с обзиром на могућности отеуства појединих члаиова, 
пословник предвиђа избор заменика чланова одбора. Тако 
код одбора са 21 чланом пословник предвиђа 7 заменика, код



одбора који имају 15 чланова пословник предвиђа 5 заме- 
ника, а код осгалих одбора ло 3 заменика.

Даља издЈена према досадашњем пословнику састоји се 
у томе што седницама одбора могу лрисуствовати чланови 
Владе и народни посланици који то желе, да могу учество- 
вати у джжусијама само са саветодаеним глашм, дакле без 
npa©ia одлучивања.

Претседник Законодавног одбор.а може звати на седнице 
одбора чланове Владе ради давања образложења закоиских 
пројеката. Даље, Законодавни одбор може тражити доку- 
мента и исправе, материјал и мишљења установа о закон- 
ским предлозима који се налазе пред њим и, најзад, Зако- 
нодавни одбор може тражити и стручма мишљења од науч- 
них и других тела по питањима у вези са предлозима закона 
који се «алазе пред њим.

Даље, у погледу самог 'Претреса законских предлога по- 
стоји важна измеиа у томе што се «е претреса >прво предлог 
закона у начелју а лотом у појединостима, не<го се претрес 
за-кона и у начелу и у појединостима врши заједно.

У логледу амандмана измена je у томе што торед тога 
што Влада може поднети амандмане у току претреса, оеај; 
предлог пословника даје пр,аво да и сваки посланик у току 
претреса може непоередно самоме Већу поднети свој аманд- 
ман и о то!ме дискутовати.

Даље, пословник предвиђа да ако један народни посла- 
ник спредложи да се један законски предлог врати Одбору 
на проучавање и извештај и ако буде потпомогнут још са два 
посланика, да се такав лредлог мора ставити на гласање 
пред пленум.

Што се тиче самог гласања, као што je иапред изнето\ 
и овде се предлаже да се не гласа иосебш  за  предлог у 
начелу, него да се гласа чла« по члан и на крају да се гласа 
за закон у целини.

За владине амандмане у току гласања гласа се за.једно 
са oaiMHM предлогом. Међутим, уколико постоје одвојена 
амандмани народних лосланика, они се стављају на гласање 
само iy случају ако владин амандман буде одбијен. У uio- 
гледу «ачина( гласања предлаже се такође измена у томе што 
би гласање у начелу, по правилу, било дизањем руке. Међу- 
тим, претседник сам може, кад сматра да je потребно, одлу- 
чити да гласање буде поименичио. И сваки посланик има 
право да предложи да гласање буде лоименично, ако тај 
предлог поткрепе још два посланика.
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Што се тиче посланичких интерпелација, оне су спојене 
заједно са питањима, тако да сваки члан Владе е а  кога je 
упућена мора да одговори у току од три дана, а уколико су 
wy потребни подаци, може тај рок бити продужен, али одго- 
еор мора да доће iy току истог заседања.

To су, углавном, другови народни посланици, измене у 
односу на досадашњи пословник. Законодавни одбор, као 
што сте чули, усвој.ио je овај лредлог овамо како сам га 
«рочитао, ла вас молим да га овако примите.

Претседник: Чули сте лзвештај Закоиодавиог одбора. 
Отварам начелну дисиусију. Ко жели да гавори у начелу о 
предлогу пословника? (He јавља се нико). He жели нико. 
Прелазимо на дискусију и гласање у лојединостлма. Најлре 
ћемо гласати за лредлог у «ачел>у. Ко je у начелу за овај 
предлог, нека дигне руку. (Сви присутни посланици дижу 
руку). Хвала. Има' ли #о лротив? (Нема). Утврђујем да je 
.предлог пословника у начелу примљен.

Молим друга известиоца да чита члан по члан лредлога. 
Гласаћемо ;по главама.

Известилац чита назив предлога пословника, наслов 
главе I и члан 1 предлога пословника према извештају 
Одбора. (Видети прилог на крају кљиге).

Претседник: Тражи ли ко реч о  члану 1? (He тражи 
нико). He тражу нико. Гласаћемо за члан 1. Ко je за лредло- 
жени члан 1, нека дигне руку. (Сви присутни диж.у руку). 
Ко je против? (Нико). Члан 1 je лримљен.

(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руке о сва- 
ком прочитамом члану, једногласно уовојило чланове 2 и 3 
према извештају Законодавног одбора).

Претседник: Молим известиоца да лрочита главу II.
Известилац чита паслов главе II и члан 4.
(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руке о 

свамом лрочитаном члалу, једногласно усвојило све чланове 
од 4 до 12 закључно према предлогу и оизвештају Одбора).

Претседник: Тражи ли ко реч о глави III? Има реч друг 
Радоња Голубовић.

Радоња Голубовић (HP Црна Гора): У глави III, у члану 
18, требало би додати ко сазива седлице одбора кад Скуп- 
штина не ради, да би се знало. To би могло да се унесе као 
други став.



Известилац: Молим вас предложите редакцију.
Радоња Голубовић: „Одборе сазива Претседник Већа у 

случају кад Веће није на окулу”.
Др Душаи Братић (HP Србија): У члану 17 »аже се да 

одбори раде по пословнику који сами доносе и да могу ра- 
дити и за време кад Веће није на окупу.

Известилац: С обзиром «а то да горедложени амандман 
решава једну интерну ствар одбора, ja се не бих сложио са 
предлогом амандмана.

Претседвик: Гласаћемо по предлогу Законодавног од- 
бора. Тражи ли још <ко реч у -начелу? (He тражи). Онда молим 
друга известиоод да чита «аслов и редом све чланове главе 
III. Гласаћемо по члановима.

Известнлац чита наслов главе III — Одбори — и члан 
14 према одбор-ском извештају.

Претседник: Прима ли Веће «арода наслод главе III и 
члан 14? (Црима). Ко гласа за, нека дилне руку. (Сви дижу 
руку). Има т  ко иротив? (Нема). Објављујем да су наслов 
главе III и члан 14 лримљени према ттредлогу и одборском 
извештају.

(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руке, усво- 
јило једнотласно и без измеада наслов и све чланове главе 
III—XIII, од члана 14 до закључно члана 58).

Претседшпк: Тиме je предлог новог пословника iy поје- 
диностима усвојен. Прелазимо на гласање у целииш. Има реч 
народни (посланик Милош Царевић.

Милош Царевић (HP Србија): Имам једаи предлог. 
Пошто начелна дискусија није лсжавала «икакво «ачелно 
противљење овом пословнику, а у начелној дискусији по- 
члановима није било измена, предлажем да глаоамо у цело- 
сти — не гласањем лоименично, него дизањем руке.

Претседник: Прима ли Веће народа овај иредлог? 
(Прима). Ко je за овај лредлог, нека дитне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли ко против? (Нема|). Дакле, гласаћемо у целиии
о 'овом новом пословнику и то дизањем руке. Ко je за пре- 
дложени нови пословник у целини, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je  
нови пословник примљен и ступиће на снагу одмах.

Тиме je данашњи дневни ред исцрпен.



Извештавам Скупштину да омо се Претседник Савезног 
већа и ja договорили да ћемо предложити сваки своме већу
0i и Президијуму Народне окулштине да се дискуоија о 
буџету изврши на заједничкој седници оба дома. Прихвата 
ли Окуишггина овај предлог? (Прихвата). Даље вас извешта- 
в ш  да ме je Претседништво Президијума Народне скуп- 
штине ФНРЈ п-исмом својим С.Бр. 527 известило да je Прет- 
седништво Президијума Народне скупштине ФНРЈ сазвало 
за 26 (MaipT 1947 године у 18 часова заједничку седницу Са- 
’везног већа и Већа народа са дневним редом: шретрес Пре- 
длога пословника Народне . скупштине ФНРЈ за заједничке 
седиице Савезног већа и Већа народа. To je заједничка 
седнида за заједнички пословник. Ова седница одржаће се 
кроз гоола сата.

Овим закључујем данашњу седницу, а после ггола сата 
наставићемо заједшгчку седницу. На тој седници ћемо казати 
за када се заказује седница за сутра и у колико часова.

(Седница је.закључена у 17,30 часова).



ZAJEDNIČKA SEDNIC Л SAVEZNOG 
VEČA I VEČA NARODA

P r v a  s e d n i c a
(26 marta 1947)

Početak u 18,25 časova.

Pretsedavao pretsednik Saveznog veča Vladimir Simič.
Pretseđavajući: Otvaram prvu zajedničku sednicu III re- 

dovn-og zasedanja oba veča Narodne skupštme FNRJ. Zapisnik 
ove sednice vodice sekretar Saveznog veča Stevan Jovičič.

Prema predlogu Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ, koji 
je zakazao ovu zajedničku sednicu, na dnevnom redu je pre
tres Poslovnika Narodne skupštine FNRJ za zajedničke sednice 
Saveznog veča i Veča naroda.

Da li zajednička sednica oba doma prima predloženi dnevni 
red? (Prima). Objavljujem da je predl'oženi dnevni red za za
jedničku sednicu primljen. Prema tome, na dnevniom redu je 
pretres Poslovnika Narodne skupštine FNRJ za zajedničke 
sednice Saveznog veča i Veča naroda.

Izvestioci zakonodavnih odbora oba veča su: za Veče na
roda narodni poslanik Ninko Petrovič a za Savezno veče na
rodni poslanik Moša Pijade.

Molim izvestioca Veča naroda, narodnog poslanika Ninka 
Petroviča da saopšti izveštaj Zakonodavnog oidbora Veča 
naroda.

Izvestilac Ninko Petrovič či*ta izveštaj Zakonodavnog 
odbora Veča naroda. (Videti prilog na kraju knjige).

Pretsedavajuči: Molim izvestioca Zakonodavnog odbora 
Saveznog veča narodnog poslanika Mošu Pijade da podnese 
izveštaj Zakonodavnog odbora Saveznog veča.



Izvestilac Moša Pijade: Ja mislim da izveštaj Zakonodavnog 
odbora Saveznog veča nije potrebno da čitam, pošto je izve
štaj našeg Zakonodavnog odbora potpuno istovetan sa izve- 
štajem Zakonodavnog odb*ora Veča naroda. Preko zajedničke 
redakcione komisije utvrdili smo istovetnost tekstova za pre
dloge ovog poslovnika. (Videti predlog poslovnika i odborski 
iizveštaj na kraju knjige).

Pretsedavajući: Prima li se predlog izvestioca? (Prima). 
Pris-tupamo pretresu predloženog poslovnika. Moramo ga pro- 
čitati u celini Da li ko traži reč u načelu po predloženom po
slovniku? (Dr Dragoljub Jovanovič: Molim za reč), tima reč 
narodni p»oslanik dr Dragoljub Jovanovič.

Dr Dragoljub Jovanovič: Drugovi narodni poslanici, na 
sednici Saveznog veča, koja je održana malopre, ja sam stavio 
zamerku Pretsedništvu i Zakonodavnom odboru sto su nam 
izneli predlog poslovnika u ovom zasedanju u kome se rešava
o budžetu, jer je naš dosadašnji poslovnik u torne pogledu 
izričan. Ništa se ne može staviti na dnevni red pre rešavanja 
budžeta, kada je budžet gotov, osim neko.g predloga zakona 
za koji je Vlada tražila hitnost.

Pretsednik Saveznog veča dao je maločas jedn'o objašnjenje 
koje me nimalo nije ulbedilo. Naš poslovnik je bio izričan i 
čak ovaj današnji poslovnik u jednom svom članu kaže da se 
ništa ne može rešavati pre budžeta.

Ja sam se zbog toga ogradio i izjavita da ču se uzdržati oct 
glasanja po Poslovniku Saveznog veča. To isto činim i za Po
slovnik zajedniičkih sednica, naročito zbog toga Sto nam je taj 
poslovnik, kalo i onaj pre, donesen neposredno pred samu 
sednicu, tako da niko od nas nije imao prilike ni mogučnosti 
da ga pročita. Zbog toga izjavljujem da ču se uzdržati od gla
sanja po ovom predlogu.'

Pretsedavajuči: Da li: želi još ko reč u načelnom pretresu 
po predloženom Poslovniku za zajedničke sednice oba doma?

Pošto se niiko nije javio za reč, molim izvestioca da čita 
predlog. (Dr Ivan Ribar: Moramo glasati u načelu.)

Pošto je na. ovaj način diskusija u načelu završena, to 
stavljam predloženi Poslovnik za zajedničke sednice Saveznog 
veča i Veča naroda na glasanje u načelu. Ko je za, neka digne 
ruku. (Svi poslanici dižu ruku). Ima li k'o protiv? (Nema). 
ObjaVljujem da je Predlog'poslovnika za zajedničke sednice 
Saveznog veča i Veča naroda Narodne skupštine FNRJ prihva- 
čen u ‘načelu jednoglasno . . .



Dr Dragoljub Jovanovič: Ja sam se uzdržao od glasanja.
Moša Pijade: To nigde nije propisano u poslovniku da se 

poslanik uzdržava od glasanja. To ne postaji. Onaj ko se 
uzdržao, smatra se da je glasao protiv.

Pretsedavajuči: Vaša izjava, g. Jovanoviču, ušla je. u be- 
leške. Sada prelazimo na pretres u pojedinostima. Ko od na
rodnih poslanika želi da uzme učešča u pretresu poslovnika u 
pojedinostima, molim neka se javi za reč. (Ne javlja se niko). 
■Pošto se niko nije javio za reč, molim izvestioca da čita predlog 
poslovnika.

Izvestilac Moša Pijade čita naslov Predloga poslovnika za 
zajedničke sednice Saveznog veča i Veča naroda Narodne 
skupštine FNRJ i čl. 1, prema izvesta ju Zakonodavnog odbora.

Pretsedavajuči: Ko je za član 1 sa naslovom poslovnika, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Da li ima koga protiv? 
{Nema). Objavljujem da je čl. 1 sa naslovom poslovnika jedno- 
glasno prihvačen.

(Za ovim je Narodna skupština u zajedničkoj sednici oba 
doma, glasajučii dizanjem ruke o svakom pojedinom članu, 
usvojila sve članove Predloga poslovnika Narodne skupštine 
FNRJ za zajedničke sednice Saveznog veča i Veča naroda od 
člana 2 do zaključno člana 16 prema predlogu i izveštaju za- 
konodavnih odbora oba doma).

Pretsedavajuči: Na redu je konačno glasanje o Predlogu 
poslovnika za zajedničke sednice u celini.« Mi u tom pogledu 
nemarno za zajedničke sednice jedan stalni poslovnik u kome 
se o torne izrično govori. Medutim, prema mehanizmu samoga 
glasanja, koji je u zajedničkoj sednici prihvačen i koji se pre- 
dlaže i u ovom poslovniku, s obzirom na tu okolnost da se radi
o poslovniku o unutrašnjem redu i poslovanju samoga *ovoga 
doma, o poslovniku koji je nesumnjivo potreban i hitan, pret
sedavajuči ove sednice predlaže da se u celini za poslovnik 
glasa dizanjem ruke. Da li se to prihvata? (Prihvata). Ima li 
ko protiv? (Nema). Pošto se niko nije izjasnio protiv, stavljam 
Poslovnik Narodne skupštine FNRJ za zajedničke sednice Sa
veznog veča i Veča naroda,onako kako je ovde pročitan i po 
pojedinačnim članovima izglasan, na glasanje u celini. Ko je 
za taj poslovnik, neka digne ruku. (Svi dižu ruku sem dvojice 
narodnih poslanika). Da li ima ko protiv? (Nema). Prema 'tome, 
objavljujem da je ovaj poslovnik prihvačen od svih prisutnih 
narodnih poslanika izuzev dvojice koji su se uzdržali od gla-



sanja (Glasovi: Po poslovniku nema uzdržavanja). Na taj: način, 
Poslovnik za zajedničke sednice Saveznog veča i Veča naroda 
prihva-čen je u celini.

Time je dnevni red iscrpen. Zaključujem ovu zajedničku 
sednicu oba doma, a naredna sednica biče zakazana pismenim 
putem.

(Sednica je zaključena u 18,45 časova).



ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА И ВЕЋА НАРОДА

Д р у г а  с е д н и ц а
(27 марта 1947)

Пвчетак у 16 часова.
Претседника Владе ФНРЈ маршала Југославије Јосипа 

Броза Тита и чланове Савезне владе, претседника Већа на- 
рода Јосипа Видмира, претседника Савезног већа Владимира 
Симића и чланове претседништва оба дома, при уласку у 
дворану народни посланици стојећи поздрављају бурним 
аплаузом.

Пр£тседавао лретседник Већа народа Јосип Видмар.
Претседаиајућп: Отварам другу заједничку седницу III 

редовног заседања оба дома Народне скупштине ФНРЈ.
Заггасник данашње седнице водиће секретар Већа на- 

рода Нинко Петровић. Молим друга секретара да лрочита 
записник лрве заједничке седнице.

Секретар Нинко Петровић чита загшсник прве заједничке 
седнице оба дома Народне скупштине ФНРЈ од 26 марта 
1947 године.

Претседавајући: Има ли примедаба на записник? (Моша 
Пијаде: Молим за реч). Има реч Моша Пијаде.

Моша Пијаде: По пословнику се у записник уносе caM'o 
имена посланика који су учествовали у дискусији, а не уноси 
се садржина говорз. Овде je -поступљено супротно.

Секретар Нинко Петровић: Примам ову примедбу.
Претседавајући: Прима ли Скушитина прочитани за- 

писник са /примедбом друга M'ouie Пијаде? (Прима). Пошто 
je записник примљен, оверава се.



Пошто су се оба дома Народне скупштине сагласила да 
се претрес општедржавног буџета врши на заједничкој 
седници, Президијум 'Народне скутпитине сазвао je ову за- 
једничку седницу, која има за дневни ред: претрес Предлога 
општедржавног буџета с.а Предлогом финансиског закона за 
буџетску годину 1947. Отварам претрес и молим друга изве- 
стиоца Одбора ea привредни лла« и финансије Савезног 
већа Петра Стамболића да поднесе одборски извештај о 
лредлопу буџета.

Известилац Петар Стамболић (Изборни срез моравичко- 
драгачевски, HP Србија): (Чита извештај Одбора за при- 
вредни план и финансије Савезног већа. — Видети прилог 
на крају књиге.)

Другови народни посланици, Предлог општедржавног 
буџета за 1947 годину, који данас овај дом узима у претрес, 
не претставља caiwo једну крупну меру на изградњи «ашег 
финансиског система; овај предлог речито говори 'О' успе- 
сима које су >постигли народи Југославије на обнови и из- 
'градњи наше земље. Ако je низ закона и уредаба које je 
донела наша Влада у циљу преласка наше привреде на план- 
ску привреду, на план, и то већ у другој години лосле завр- 
шетка рата, онда овај предлог буџета претставља први 
одраз наше планске привреде, прву проверу његове реално- 
сти и лроверу практичног спровођења у живот нашег плана.

За равлику од ранијих буџета, од буџета за, прошлу ro- 
дину, ш а ј буџет, и по својој суштини и ло својој форми, 
претставља једну новину. Док je лрошлогодишњи буџет био, 
углавном, буџет администрације овај предлог буџета дове- 
ден je у склад са лривредном структуром «аше земље, а; то 
значи да овај буџет у својој осшви, у своме тежишгу, прет- 
ставља буџет наше привреде.

Три су својства, три битне особине о којима, je нарочито 
водио рачуна Одбор за лривредни ллан и финансије. Прво, 
то je питање поделе расхода у општедржавном буџету и ви 
сте, другови народни лосланици, могли да видите, ирегледа- 
јући буџет, да je његова битна ознака у томе што он има 
привредни карактер и што означава лрелазак на планску 
привреду, што он носи карактер индустријализације и елек- 
трификадије наше земље.

Друго литање je литање peaflrfoera буџета, реалности 
планирал>а прихода за ову годину. Одбор за лривредни план 
и финансије забавио се тим литањем, и могу рећи да, ако 
смо у прошлој години, кад нисмо имали све потребне еле-



менте за плаиирање државних прихода, за њихово израчуна- 
вање, 'онда кад још није била извршена потпуна организа* 
ција наше привреде, — кад смо, и поред свега тога, у mpo- 
шлогодишњем буџету могли предвиђене лриходе да оства- 
римо за 99% —, онда -у овој години, поготову, можемо 
с много више сигурности да очекујемо остварење, јер имамо, 
с једне стране, много више елемената за 1Прора,чунавање 
наших прихода, a с друге — извршена je организација наше 
привреде — и зато je план прихода у овом предлогу буџета, 
по мишљењу Одбора и по његовој амализи, потпуно реалан.

Треће питање било би гтитање извора буџетских 
прихода. Овај буџет носи једну битиу особину у томе што 
ограман део извора прихода 'претставља наша привреда. 
Овај буџет лрви пут 'Показује каква се огромна финансиска 
средства концентришу у рукама народа, у рукама народне 
државе, онда кад je у нашој земљи сам народ’ дошао До 
власти и кад су свршути израбљивачки каииталистички еле- 
менти, кад огромни «апори народа и његов рад не иду у 
џепове капиталиста него у руке народа. Само од пореза на 
промет у плану прихода у предлогу буџета за 1947 годиву 
предвиђа се више од 37 милијарди динара.. Јасно je да ће за 
остварење нашег ллана, a то значи и за остварење нашег 
буџета, бити потребни наиори нашег народа.

Ja бих потсетио Скупштину на речи друга Ђиласа у 
Уставотворној скупштини у дискусији noi Уставу, кад je. 
рекао да ће «оеи Устав наше државе служити као пример 
и другим народима iy свету, који се боре за демократски по- 
редак. Ja мислим да можемо исто тако и данас да кажемо 
да ће систем «аше привреде и тако брзо њено сређивање 
после рата‘, иако je наша земља била страшно разрушена 
и разорена, да ће сређивање «аших финансиских прилика и 
довођење у равнотежу нашег буџета, одржање стабилности 
наше валуте бити узор и другим земљама у Евролш и у 
свету. (Аплауз).

Ja бих рекао још само нешто о техничкој форми бу* 
џета. Ми немамо' по појединим ресорима пуну опецифика- 
ЦИЈУ У овом шредлогу буџета. Та спецификација није могла 
доћи збсхг тога што се баш сада -поједина министарства' и 
поједине наше установе налазе у пуној фази своје реорга- 
низације и добијања својих дефинитивних облика. Специфи- 
кација се надсжнађава тиме што се по овом предлогу за 
свака три месеца прави тромесечни ллан који одобрава Са- 
везна влада, а за сваки месец поједини ресори, поједина



министарства' и поједине установе праве свој ллан који одо- 
брава Министар фина>нсија.

Због тога, другови, у име Одбора за »привредни ллан и 
финансије, молим Скупштину да усвоји овај Предлог опште- 
државног буџета за  1947 годину. (Атглауз).

Претседавајући: Молим известиоца Одбора за при- 
вредни план и финансије Већа народа др Обрена Благоје- 
вића да поднесе извештај о предлогу буџета.

Известилац др Обрен Благојевић (HP Црна Гора): Дру- 
гови и другарице народни посланици, на својим сједницама 
одржаним од 17 до 21 овог мјесеца, Одбор за привредни 
план и финансије Вијећа народа разматрао je Предлог опште- 
државног буџета за 1947 годину. О« je истовремено ттретре- 
сао и Предлог закона о државном завршном рачуну за пе- 
риод новембар 1944—децембар 1945 године.

'Разматрајући o6ai ова законска (Предлога, Одбор je 
углавном дошао до ових закључака.

Већ из саме чињенице што je Народној скупштини под- 
несен завршни рачун за дио 1944 и 1945 годину, дакле за 
једно раздобље кад оу наши народи још водили свој осло- 
бодилачки рат и кад je у нашој земљи још владао чак и 
валутни хаос остављен од окупатор.а — из саме те ч и њ е н и ц е  
види се чврста воља наше Савезне владе да народном прет- 
ставништву подноси на озакоњење не само своје финансиске 
пројекте већ и извјештај о њиховом извршењу. Стара Југо- 
славија за двадесет и три године свога тгостојања израдила 
je свега два или три завршна рачуна. Из <поднесеног завр- 
шн>ог рачуна види се та.кође да je финансиско послован>е 
у том још несређеном периоду било планско и правилно, 
то јест, онако како je од Народне скупштине било предви- 
ђено.

Исто тако из извјештаја о финансиском пословању у
1946 години, за коју je Народна скупшти«а одобрила буџет 
почетком те године, види се да су се лредвиђања Савезне 
владе у потлуности >и остварила. Из чињенице да -су држав!ни 
приходи, према још непотпуним подацима, већ сада оства- 
рени за 99% а приближна томе и државми расходи, излази 
да су органи наше државне власти и државне управе углав- 
ном извршили своје привредне и друге задатке, чија je по- 
сљедица крупа« корак у лравцу обнове и даље свестране 
изградње наше земље.

У току прошле године до>несен je читав низ мјера које 
оу довеле до организације нашег финансиског система и



његовог саображавања потребама наше друштвено-економ- 
ске и политичке структуре. Наша држава- потпуно je 'овла- 
дала не само пореским већ и буџетским и банковним секто- 
ром, дакле овладало je финансиским системом као цјелином. 
Она њиме данас свјесно и плански руководи у правцу и у 
интересу општих смјерница наше привредне политике, која 
иде за свестраним привредним прогресом наше земље.

С обзиром на све те крулне промјене, промијенила, се и 
унутрашња стр.уктура и садржај нашег државеог буџета. 
Битна ствар у том погледу je чињеница што je предлог ово- 
годишњег општедржавног буџета постао предлогом читавог 
финансиског плана наше 'Привреде а затим и свих осталих 
државних дјелатности. Извори прихода по овом буџетском 
предлогу углавном су из наше сшштенародне имовине, као 
што оу и издади :по њему претежно издаци на даљи развој 
привреде. Наравио да je то сасвим у складу са нашим при- 
вредним планирањем, iy складу са индустријализацијом и 
електрификацијом «аше земље. Од свих шрихода по пре- 
длогу савезног буџета, лриходи од наше државне привреде 
чине 61,84%. Исто тако од свих расхода по том предлогу 
на разв'ој народне приереде иде 51,39'% а од укупних изда- 
така на >привреду скоро 58% иде на нашу и«дустрију и ру- 
дарство. Из тога јасно слиједи да je овај предлог буџета 
претежно народнснпривредног карактера. У овај буџет укљу- 
чен je, дакле, читав државни секто-р наше привреде. Отуда je 
сасвим разумљиво знатно повећање буџета у односу на лро- 
шлогодишњи. To повећање произилази из лромјене његове 
уиутрашње структуре, из обогаћења његовог унутрашњег 
садржаја, и сасвим je у складу са објективиим стањем наше 
привреде.

Предлог општедржавног буџета за .1947 годину, исто 
тако, обезбјеђује равномјеран привредни и културли разви- 
так свих наших народних релублика. Од даје могућност 
нашим привредно напреднијим народним реоубликама да 
остваре даљи прогрес, а «ашим привредно заосталијим на- 
родним реоубликама. даје финансиска средства, саобразно 
нашем привредном плану, за бржи темио' привредног ра- 
звитка. У томе се кроз овај предлог буџета, на финансиском 
пољу, јасно огледа основна тековина народноослободилачке 
борбе — братство и јединство «аших народа.

Наравно да та-ква структура Општедржавног буџета за 
1947 годину и његова равнотежа, у вези са друштвеним ка- 
рактером наше народне лривреде и свјесним руковођењем



привредом од стране наше државне власти, у пуној мјери 
обезбјеђује и вриједност наше националне валуте и д а ј е  
мопућност за планско руковођење новчаном циркулацијом и 
њеног саображавања лотребама привреде. To чини код нас 
немогућном ону стихију, која у том погледу влада у капита- 
листичким земљама. Наш je државни бјуџет, сем државног 
буџета у Совјетском Савезу, данас нajinрогрecивнији буџет 
на свијету.

У Јтогледу опољне форме буџетског предлога потре<^но 
je напоменути да се он од прошлогодишњег буџета разли- 
кује у томе што не садржи онако детал>но буџетску специ- 
фикацију. Разлог за то je у 'потреби да се у времену борбе 
за пуно извршење наших привредних планова омогући већа 
гипкост у финансиском пословању, већа мог.ућност иници- 
јативе. Саобразно Основном закону о буџету, детаљна ра- 
сподјела буџетских кредита врши се у тромесјечним буџет- 
ским и мјесечним благајничким плановима. Та околност 
може само да олакша и потпомогне правилно извршење 
самог државног буџета.

Навео сам, другови и другарице народни лослаиици, 
само неколико карактеристичних обележја Предлога опште- 
државног буџета за 1947 годину. Из свих тих разлога Одбор 
за привредни план и финансије, претресајући предлог наше 
Савезне владе, нашао je да он у потпуности одговара по- 
требама и реалним снагама и могућностима наше земље. 
Овај предлог буџета биће једна од најважнијих полуга за 
извршење нашег привредног плана. Он обезбјеђује даље 
јачање «аше одбранбене снаге. Он ломаже културно и про- 
свјетно уздизање народних маса и социјално обезбјеђење 
радног народа. Једном ријечју, он je потпуно у складу са 
најважнијим интересима нашег народа. Због тога je Одбор 
за лривредни план и финансије Вијећа народа уовој:ио Пре- 
длог општедржавног буџета за 1947 годину без измјена, 
онако како га je лредложила Савезна влада..

Ето, из тих разлога, као извјестилац, ja вас, другови и 
другарице народни посланици, у име Одбора за привредни 
шлаи и финаисије Вијећа народа, молим да га у цијелости 
одобрите. (Одобравање).

Претседавајући: Има реч министар филансија Савезне 
владе друг Сретен Жујовић.

Министар финансија Сретен Жујовић (Изборни срез 
Београд II, HP Србија): Другови народни посланици, Пре- 
длог општедржавног буџета за 1947 годину исказује суму



од 85.854.000.000.— у својим расходима и приходима. Опште- 
државни буџет садржи .савезни буџет са расходима и при- 
ходима у износу од 59.560.000.000.— и укупне износе држав 
них буџета народних република и то:

Народне Републике Србије са расходима и лриходима у 
износу од динара 8.880.549.000.— ;

На.родне Републике Хрватске са расходима и приходима 
у износу од динара 6.295.417.000.— ;

Народне Републике Словеније са расходима и прихо- 
дима iy износу од 3.223.883.000.—;

Народне Републике Босне и Херцеговине са расходима 
у износу од 4.611.181.000.— ; са приходима у износу од
4.390.480.000.— и вишком расхода у из-носу од 220.701.000.— ; 

Народне Републике Македоније са расходима у износу
од динара 2.033.000.000.—; са приходима у изнооу од динара
1.857.790.000.— и вишком расхода у износу од 175.210.000.— ; 

Народне Републике Црне Горе са расходима у износу
од динара 1.249.970.000.—, са приходима у износу од динара
519.300.000.— и вишком расхода у износу од 730.670.000.—. 

Укупно државни буџети народних република:
са расходима у износу од 26.294.000.000.—, са приходима 

у износу од дин. 25.167.419.000.— и вишком расхода у из- 
носу од динара 1.126.581.000.—.

Ради уравнотежења државних буџета народних репу- 
блика, народним републикама се одређују следећи износи 
савезних лрихода, који ће се наплатити на њиховој терито- 
рији, а који су већ 'Показани у укупним износима прихода у 
чл. 2 Финансискога зако«а:

а) од «аплаћеног пореза на промет производа:
Народној Републици Србији 16%
Народној Републици Хрватској 8%
Народној Републици Словенији 5%
Народној Републици Босни и Херцеговини 90%
Народној Републици Македонији 90 %
Народној Релублици Црној Гори 90%
б) од наплаћених такса:
Народној Републици Србији 50%
Народној Реоублици Хрватској 50%
Народној Републици Словенији 50%
Народној Републици Босни и Херцеговини 90%
Народној Републици Македонији 90%
Народној Републици Црној Гори 90 %
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Народне републике ће у корист савезног буџета одва-
јати 5% пореза на доходак наплаћеног на њиховој тери-
торији.

Вишак расхода над приходима у  државним буџетима1 
народних република: Босне и Херцеговине у износу од ди- 
нара 220.701.000.—, Македоније у износу од динара
175.210.000.— и Црне Горе у износу од динара 730.670.000.— 
подмириће се дотацијом из савезнога буџета.

У процентима у односу са укупним сумама општедржав- 
ног буџета то износи:

за савезни буџет 69,37%
за све републиканске буџете 30,63%

Општедржавни буџет за 1947 годину, који се данас на- 
лази пред Народном скупштином, «отпуно се разликује од 
наших досадашњих буџета. Та разлика je и у суштиии, као 
и у саставу и распореду. Наш садашњи буџет je буџет при- 
вреде, буџет привредне делатности и у н>ем*у се одражавају 
и непосредно огледају привредни процеси наше земље. Са 
старим буџетима администрадије нема ничега заједничког. 
Он je hob и одражава нашу садашњу државно-лривредну 
стварност.

Наши досадашњи буџети за> 1945 и 1946 годину ниоу 
нелосредно после рата могли да измене свој администра- 
тивни карактер старих буџета, иако су се по намени од њих 
разликовали. Суштина буџета бивше капиталистичке Југо- 
славије састојала се у томе да je био административни, па 
je такав био и државни аиарат. Привреда je била одвојена 
од државног буџета, била je у рукама приватних капиталиста 
и државни апарат био je 'оруђе за покретање режимске др- 
жавне машине која je политички угњетавала и економски по- 
робљавала радне масе баш ју циљу очувања привредно-по- 
литичких командних позидија капиталистичке класе.

Послератни буџети нису могли непосредно да одразе 
дубоке промене које оу се у земљи извршиле, финансиски 
апарат такође иије могао одмах да у промењеним условима 
одбади наелеђене методе администрирања с обзиром на стање 
затечено по ослобођењу. To се није ни постављало као непо* 
средни задатак.

Конкретни и непосредни циљеви финансиске политике 
после ослобођења били су: да се омогући и успостави функ- 
ција привредног система. Конкретни задатак био je да се 
изврши организација радиности у земљи, сређивање и разви- 
так појединих грана производње, које je било мопуће покре-



нути; да се изврши обједињавање и организација средстава 
за производњу: радна снага и средства за рад. У ту сврху 
требало je створити финансиска средства, затим обртна сред- 
ства привреди, створити најиотребније инвестиције за наше 
фабрике које су биле разрушене и разорене. Затим je тре- 
бало да се саобразе методе и организација финансирања 
новај друштвено-економској структури у току постепеног 
уређења и јачања привреде на новој бази.

У том прелазном периоду главна ствар je била, прво, 
да омопућимо успостављање лривредног механизма, орга1- 
низадиј|у производње и производног лроцеса наше пр'о«з- 
водње. Требало je створити током времена све елементе fio- 
требне за планирање и прелаз на лла«. Требало je створити 
потребне услове за планску организацију привреде, моја би 
условила и захтевала у пракси свој буџетски систем, свој 
буџет привреде. О овим тим појавама се морало водити ра- 
чуна и прилагођавати буџет даној ситуадији.

Нама je требало, друго, да обезбедимо кредитни и платни 
промет у земљи, не доводећи iy литање олтицај новца и цир- 
кушацију робе, на бази очувања реалне наднице и одржања 
цена. Даље, требало нам je, треће, да средимо своје при- 
вредне односе са другим земљама, ослањајући се на посте- 
пену унутарн>у сређеност новчаних прилика и постепено 
учвршћену вредност наше валуте. Требало нам je да обезбе- 
димо корисно |учешће наше привпеде у међународном робном 
и платном промету. У таквој ситуацији буџети су били у 
прво време привремени и постепено су се учвршћивали на 
основу измењених услова и мера које смо спроводили.

Општа поставка наше финансиске политике ослањала се 
у првом реду «а карактер наше нове народне власти, на 
њено .ловерење у народу и на њен ауторитет у иностран- 
ству. Ослањала се, даље, на социјализацију средстава за 
производшу, на стварање државног сектора народне, тј. дру- 
штвене привреде, на њено јачање и развијање, на снажење 
елемената социјалистичке економике, проширујући утицај 
на остала два сектора. Поставка наше финаисиске политике 
ослањала се, даље, на раввијање и јачање сопствених произ* 
водних снага, користећи и лроширујући материјална богат- 
ства наше земље, уводећи евиденцију и контролу друштвене 
акумуладије, опроводећи рационалну употреб 1̂ и раслоделу 
материјалних вредности и добара у друштвено корисне сврхе 
и подмирење народних потреба.



Донете мере у том правцу и њихово опровођење, без 
обзира на тешкоће и недостатке, оправдале су овакве намере 
и дале своје резултате. Политика Савезне владе, постављена 
н  усмерена ствараоцем наше државе, другом Титом, лривела 
Je наше народе успешном извршешу огромних привредних, 
социјалних и културних задатака лослератног лериода. Ју- 
гославија се, ло свом политичком ауторитету, — не само 
створеном херојском борбом у народноослободилачком 
рату већ и учвршћеном после рата, — и по својој привредној 
сређеносш, налази данас далеко иопред многих других др- 
жава. Наша земља чврсто сгоји на својим ногама и наш даљи 
живот и рад темељи се већ на изграђеном Петогодишњем 
плану, чије извршење обезбеђује даљи привредни развитак, 
даље јачање сигурности наше земље и даље развијање и ло- 
бољшање животних >у1слова наших радних маса.

Основна и битна карактеристика Ошштедржавног буџета 
за 1947 годи>ну je да je то буџет привреде, да. одговара нацгој 
данашњој сгварности и да лроизилази из ње. Та се ствар- 
ност показује у томе што се наша привреда развија све више 
и више, што даје рада све већем и већем броју лица и што 
производи све више и више продуката. Командне лозиције 
у привреди налазе се у рукама држа'ве. Ми утичемо на по- 
ј.аве и промене у привреди и одређујемо, углавном, њихове 
за,конитости. Наш лреовлађујући државни сектор привреде 
]е друштвеног карактера. Производи се не у циљу зараде и 
шпекулације, већ ради стодмирења народних потреба, а за- 
рада иде на даље проширење привреде.

Завршене су, углавном, организационе форме и методи 
управљања лривредом. Државни апарат добио je своју орга.* 
низацију и постаје оруђе за <управљање у лривреди. Државни 
буџет постаје на тај мачин систематски финалсиски израз 
основних показних елемената народно-лривредног плана.

Без обзира на велике материјалне и људске жртве које 
су наши народи дали за< победу над фашизмом, без обзира 
на тешкоће у послератној обнови и изградњи, државна 
управа «аше земље знала je и умела да мс^илише цео народ 
да својим сопственим снагама лрегне и успе да уреди др- 
жаву, привреду и св'ој живот. Развитак производних снага 
наше државе дао je своје резултате и наши народи постигли 
су крупне успехе. Ови уопеси су уједно доказ о огромној 
моћи стваралачке снаге и рада милиана нааиих људи и њи- 
ховој љубави лрема нашој земљи, о лреимућству нашег дру- 
штвеног и државног система и уређења, из којих неизбежно



проистичу мере које одговарају интересима радних маса и 
даљем јачању моћи наше земље; доказ су лравилне поли- 
тике и доследног с-провођења политичке линије државног 
руководства; доказ су да je велика мисакз' друга Тита, о брат- 
ству и јединству наших народа, мисао да народ управља 
својом државом и подиже своју земљу — уродила плодом 
и доказала напредни и истински демократски карактер на- 
ших народа., а «ашу земљу претворила у фактор мира у 
овом делу Европе.

Ови успеси наших народа показали су нам нове могућ- 
насти, створили су све лотребне услове и дали чврсту основу 
за прелаз на ллански рад и израду Петогодишњег планз 
.електрификације и шдустријализације. Наш први Пегого- 
дишњи план постаје закон сигурности даљег развитка и 
оруђе лланске закономерности развоја лривреде и целомут* 
ног живота наше земље.

Остаје за нама време ста.рог начина финансиских ме- 
тода нат.урања и убирања несразмерних намета за стварање 
лрихода држави. Пред наада je јасно одређен пут планом 
предвиђеног лривредног развитка. Производне снаге земље- 
својим стваралачким друштвено корионим радом, новим* 
односом према раду и према својој држави, стварају сва* 
добра и стварају их све више. Радни народ, на бази дру- 
штвено организоване лроизводње свесно повећава лроиз- 
водност рада, побољшава производне и техничке могућно- 
сти, ствара све нове, све боље односе лрема npoAyKTHBHowr 
раду и друштву!; свесно долриноси подизању животлог 
нивоа, снажи своју земљу и утиче на њен даљи развитак* 
учествујући и сам у улрави земље.

Олштедржавни буџет за 1947 годину je, према тсше, не 
само буцет наше нове лривреде, него и реалан одраз нгаших 
привредних могу1ћности, стваралачке воље и снаге радних 
маса и одраз темла развитка «аших животних услова којег' 
смо досада постигли.

Да се види шта смо урадили у 1946 години, треба срав- 
нити наш развитак са развитком из 1938 и 1945 године. 
У индустрији и електролривреди и у току 1946 године 
успели смо, иако у многим гранама нисмо достигли 1939 год.у' 
да превазиђемо производњу из 1945 године у гвозденбм 
лиму за 202%, у производњи емаљираног посуђа скоро за 
200%, за стакло за 205%, за вуиене тканине за 390%, за па- 
мучне тканине сжо 400%, за доњу можу око 200%, за резану 
грађу 166%, за тврду грађу 180%, за биљно уље око 135%>



у електропривреди продукција киловат сати повећала се 
за 132%. Изградњу ллугова тек смо почели. Број запосле- 
них снага у индустрији повећао се за 134%. У однооу на 
1939 годину повећао се за 111'%. Током 1946 године наша 
индустрија почела je да лроизводи продукте које смо раније 
увозили из иностранства. У рударству производња угља по- 
већала се iy 1946 години за 367% лрема 1945 години у каме- 
ном угљу, у мрком угљу за 177%, у лигниту за 175%. У по- 
јединим рудницима размера иде на 100%, 200% и 300%. 
Број запослених радника у рудницима повећао се за 58% у 
односу на 1945 годину. У пољолривреди успели смо' да засе* 
јемо површине житарицама, индустријским биљем, као и 
крмним биљем скоро исто колико и 1939 године. Индустри- 
ског .биља засејано je у 1946 години више него' iy( 1939 го- 
дини. У погледу одгајивања стоке, иако нисмо постигли 
предратни проценат, уопели смо да за ту годину добијемо 
за 107% већи број коња него 1945 лодине, говеди за 112%, 
свиња за 122% и живине за 121%.

У трговигни и снабдевању у односу на 1945 годину уопело 
се да се измени однос како у броју трговачких радњи тако 
и у промет)! Нарочито однос у броју трговачких радњи на 
велико и промет на велико.

Тако je у промету трговине на велико у 1945 години 
било промета: на државном сектору за 3.140.000.000 или 
28%; на задружном сектору 2.630.000.000 или 24%; на лри- 
ватном сектору 5.300.000.000 или 43%.

У 1946 години на државном сектору већ 23.150.000.000 
или 72*% на задружном сектору 6.070.000.000 или 19% и на 
ориватном сектору свега 3.000.000.000 или 9%.

Смањени су трошкови трговине и трошков» цирмула- 
ције робе. У 1945 години износили су трошкови трговине на 
велико 10%, а за прво лолугодиште 1946 године 8%; у 
•друго-м полугодишту 1946 године већ 6%.

Трошкови трговине на малк> изнели оу *у 1945 години 
20%; у првом полугодишту 1946 године 16'%, док оу <у дру- 
гом полугодишту 1946 године изнели 13%.

У погледу школства и на-уке, на сузбијању неписмено- 
сти успело се — док je 1937 године број неписмених износио
3.000.000 —■ да се схписмени 319.000 или 10%, од тога у 1946 
годи«и 224.000.

У погледу школа ловећао се њихов број од 8.256 из 1939 
године на 10.759. Нарочито се повећао број стру1чних школа 
и ученика у њима.



У погледу врста школа и у погледу ученика тај број да- 
леко надмашује предрапгни број.

Буџет за 1946 годину извршен je, као што je већ познато, 
готово 100%. Поред свих тешкоћа које су стварале насле- 
ђене методе бирократског начина рада и које су дефини- 
тивно отклоњене, буџет je извршен у предвиђеном обиму.

Међутим,, треба подвући да je буџет у целини извршеи 
али у свом унутарњем распореду није. Ту се показала нереал- 
H'Oct буџета администрације састављеног на претпоставкгма 
каје су далеко од наше стварности.

Тако je iyi савезном буџету искоришћено од буџетских 
средстава 19.002.756.000, из ванбуџетских. 6.391.894.000.

Код народних република 6.503.198.000 из буџетских 
средстава, а из ванбуџетских 1.434.406.000. Укупно из буџет- 
ских средстава 25.505.954.000 и из ванбуџетских 7.826.200.000.

Чињеница да се поред редовних буџетских средстава ко- 
ристила и крупна ванбуџетска средства доказ je баш о не- 
реалном предвиђању ситуације у којој смо се ми налазили.

Посматрани за сваму републику >посебно укупни расходи 
показују следећу слику:

Србија je имала укупно буџетских расхода 2.071,366.333 
дин., Хрватска 2.216,684.258 дин., Словенија 1.333,626.988 
дин., Босна и Херцеговина 1.104,675.413 дин., Македонија 
706.258,442 дин., Црна Гора 673.726,629 дин.

Ако се укулни расходи сваке републике упореде са 
њеним буџетским предвиђањем, онда се добијају следећи 
изгледи:

Србија je извршила од предвиђеног бупџета 532,393.000 
мање или 79%, Хрватска за 301,981.000 дин. више или 115%, 
Словенија 235.627,000 више или 121,4'%, Босна и Херцего- 
вина мање 724,194.000 или 60%, Македонија више 108,323.000 
или 118%, Црна Гора 106,699.000 више или 119%.

Посматрани са гледишта намене, републикански расходи 
дају ову значајну слику:

За управну политичку грану 1,169.890.000, за управну при- 
вредну грану 1,304.396.000, за народну културу 1,571.668.000, 
за ооцијално старање 640,493.000.

Узевши да je укупно буџетских расхода код свих репу* 
блика било 6.503 милиона, излази да je од те своте 18'% 
утрошено на управно-тголитичку грану, 20% на «ушравну атри- 
вредну грану, 24 % на културноздравствене циљеве, а нешто 
око 10% на социјално старање.



Пошто су у већини случајева републикама недостајала 
средства за локриће расхода, то им je у току 1946 године 
Савезна влада обилно притицала у помоћ средствима из 
обртног капитала. Тако je из обртног калитала Савезне 
управе одобрено лојединим «ародним релубликама:

Србији 194,931.994, Хрватској 41,351.000, Словенији
277.000.000, Босни и Херцеговини 894,843.480, Македонији 
300,086.762, Црној Гори 370,000.000 дин.

Укупни буџетски расходи савезне управе, према општим 
подацима, износили су 19.002,756.115 дин., што значи да je no 
предвиђању од 20.760,448.485 дин. савезни буџет извршен за 
92% од предвиђања. Кад се на страни расхода додају ра- 
сходи извршени на терет обртног калитала са износом од 
6.391,894.000 дин., онда се добија да су укупни расходи Са- 
веза у току 1946 године изнели 25.394,650.115 дин.

Упоређени приходи са расходима дају следећу слику: 
укушни лриходи 27 милијарди, а расходи 33 милијарде. Ви- 
шак расхода Савеза и република над оствареним приходима 
показује дефицит од 6 милијарди, нешто мање него што je 
буџетом лредвиђено.

Савезни приходи су остварени скоро 100%. Нарочито су 
неки од шрихода далеко превазишли предвиђене суме.

Прометни порез остварен je у следећим износима:
Народна Република Србија дала je 1.198,821.000.—
Народна Релублика Хрватска дала je 985,859.000.—
Народна Република Словенија дала je 894,523.000.—
Народна Република Босна и Херцего-

вина дала je 212,573.000.—
‘Народна Релублика Македонија дала je 95,851.000.—
Народна Република Црна Гора дала je 11,820.000.—
Код централних царинских благајни

остварено 141,961.000.—
Код Главног државног књиговодства

остварено 7,659.000.—
3.529,067.000.—

Таксе су дале 2.008,781.000 динара према буџетској лро- 
цени од 1.500.000.000.—, што значи да je остварено динара
508.781.000.— више, или 134% према лредвиђању.

Највеће остварење такса je код железничког саобраћаја
864,896.159 динара (возаринска такса). Друго по реду je 
остварење од лродаје таксених марака и вредносних хартија



к'Од бивше Управе монопола у 662,147.611 динара. На трећем 
месту долази остварење такса из прелоса имовине, купопро- 
даје итд. — са изнасом од 113,758.123 динара.

Учешће народних релублика у остварењу прихода од 
такса иде овим редом:

Народна Република Србија са 243,079.000 дин.
Народна Република Хрватска са 124,333.000 дин.
Народна Република Словениј,а са 53,975.000 дин.
Народна Република Босна и Херце-

говина са 30,805.000 дии.
Народна Република Македоиија са 12,432.000 дин.
Народна Регоублика Црна Гора са 3,333.000 дин.
Вишкови прихода државних предузећа и имања показали 

су најслабије, да не речемо никакве резултате, дајући само 
65,944.771 динар или само 2% од предвиђања (3.500 милиона).

Као што' je већ напред речено, ова три облика шрихода 
заједно узета ипак су остварена за 99% од буџетског пред- 
виђања, захваљујући обилатом остварењ>у прометног пореза 
и већем остварењу од такса.

'Несумњиво je да су се извеоним мерама ти лриходи 
могли одузети од привредних предузећа, али како у то време 
државна благајна није могла да им додели обртна средства 
то су те суме употребљене у те сврхе.

Што се ти-че савезних прихода: трошарина, моношол, ца- 
рине, приходи од државних установа, жжазали oyi крајем 
године оне исте карактеристичне лојаве које су их од по* 
четка обележиле. Наиме, трошарина je успешно остваривала 
лредвиђање; монололи су з1натно и стално подбацивали; ца- 
рине су дале много више но што се предвиђало; а остали 
приходи су дали такође вишак према процени.

Трошарина je остварена у износу од 1.283,922.298 дин. 
према про-цени од 1.152,000.000, што чини за 131,421.298 дин. 
више, или 111 %.

Главни облици опорезивања били су: вино са 347 ми- 
лиона; шећер са 319 милиона; ракија са 171 милион; пиво 
са 94 милиона итд.

Учешће «ародних република у остварењу прихода од 
трошарине има следећи изглед:

Народна Република Србија дала je 753,289.000 дин.
Народна Релублика Хрватска дала je 313,590.000 дин.
Народна Релублика Словенија дала je 133,514.000 дин.
Народна Република Босна и Херцего-

вгаа дала je 43,070.000 дин.



Народна Република Македонија дала je 17,848.000 дин.
Народна Република Црна Гора дала je 4,948.000 дин.

Монаполи су дали далеко мање но што се процењивало 
у буџету за 1946 годину. Tawo je остварено само д и н а р а  
3.796,679.527 према лроцени од динара 5.744,424.700, или за 
1.948,345.173 динара мање тј. само 66% од процене.

Разлог 'слабог давања монополских прихода лежи у 
томе што су моноиолске творнице оскудевале у сировини
— није било довољно ду(вана. Домаћа жетва je знатно под- 
бацила, а резерви није било.

Царине су дале скоро 125 милиоша више но што je било1 
лроцењено, игто се има сма-трати знатсом живљег заграничног 
промета добара. Остварено je 224,794.433 шрема продени од
100,000.000 динара.

Приходи од државних установа остварени су за 106'% a 
лриходи «епредвиђени и разни оскварени су за 405'%.

Приходи од непосредних пореза, као главни извори ре- 
публиканских средстава, дали оу врло добре резултате. Тако 
je код:

Предвиђено Остварено Остварење 
(у динарима) (у °/„)

HP Србије 1,783.000 2,641.092 148
HP Хрватске 520.000 1,223.551 235
HP Словеније 620.000 811.416 130
‘НР Босне и Херцеговине 448.734 409.200 91
HP Македоније 92.800 157.442 168
HP Црне Горе 33.000 33.467 101

3,497.534 5.276.168
Једна општа опаска може се усвојити код посматрања 

горњих успеха, а то je да су процене појединих република 
биле знатно испод стварности.

Остварење месних пореза код народних република даје 
следеће резултате:

У хиљадама 
динара

HP Србија 1,459,448.—
HP Хрватска 830,914.—
HP О овенија 509,218.—
HP Босна и Херцеговина 68,688.—
HP Македонија 79,151.—
HP Црна Гора ________ 5,981.—

Укутпно 2.953,400.—



Укупно остварење свих прихода ло савезном, републи- 
канским и буџетима народних одбора даје следеће резултате: 

Савезни приходи (рачунајући овде и удео из заједнич- 
ких лрихода према буџетскгам лредвиђању )достигли су своту 
од 13.106,492.902 —

Приходи народних република (без удела из заједнич- 
ких прихода) износе 5.713,726.000.— динара.

Приходи народних одбора показали су »уткупно оства- 
рење од 3.804,934.000.— дин.

Нераопоређени део заједничких прихода (од прометног 
пореза и такса, који je остао после показивања одговарајућег 
дела у савезним приходима) износи 4.468,257.000. —динара. 
Укупно 27.153,409.000.— динара.

Према овом укупном остварењу стоји, као што сам рекаа 
укупно предвиђање Општедржавног буџет.а за 1946 годину 
са износом 'ОД 27.456,134.000.— динара, што значи да je оства- 
рено пуних 99%.

Посматрањем сваког дела прихода за себе, добија се 
следећи преглед:
Заједнички приходи за себе узети остварени су за 98% 
Само савезни приходи за себе узети остварени су за 76% 
Републикански приходи за себе узети остварени су за 146% 
Приходи народних одбора за себе узети остварени су за 95% 

У сваком случају, другови, и поред извршења буџета, по- 
казало се «олико je буџет (такав какав je б ш  у 1946 години, 
тј. буџет администрације), лружао пуну несигурност и прет- 
поставке у његовим предвиђањима, тако да се често пола- 
зило од гледишта да се предвиди онолико колико треба, a 
не 'онолико колико се може остварити.

Захваљујући низу мера предвиђених законима и уред* 
бама у току 1946 године ради отклањања основних супрот- 
ности и ради 'увођења реда у финансије, као и њиховом 
добром опровођењу од велииог дела финансиских органа, 
спроведено je ипак извршење буџета у 1946 са добрим ре- 
зултатом према предвиђањима. И то je један доказ више о 
сређености наших прилика и доброј организацији наше на- 
родне власти.

Годшна 1946 била je прелазна. Година 1946 била je 
тешка, јер je требало уклањати супротности и опречности 
које су се ја!вљале између живе праксе и живота, — из при- 
вреде, која je расла, развијала се, и застареле форме орга- 
низације, урођених наслеђених метода управљања код ana-



рата итд. а уједно je потребно створити ктотребна новчана 
средства за све више растућу народву привреду.

Међутим, захваљујући напорима Савезне владе и При- 
вредног савета, а нарочито личној интервенцији друга Тита 
по питању увођења планирања и израде плана, ми улазимо 
у 1947 са израђеним планским показатељима, са привредним 
петогодишњим планом и буџетом привреде. Олшти положај, 
привредне околности и наше финансиско стање дозвољавају 
нам да пређемо на извршење задатака који су пред нама.

При изради буџета за 1946 годину било je људи који 
нису могли да схвате догађаје код нас, а j'oni мање буџет 
у 1946 години. Било je и таквих који нису веровали да ми 
уопште можемо и да саставимо буџет акамоли да га оства- 
римо. Било je таквих који су чак (прогговедали теорију глади 
и беде и трудили се да нас упуте на своје лријатеље у ино- 
странство за помоћ. Многи од тих — а могло би се рећи 
готово сви такви — питали су се и чудили се како то> да се 
успешно изведе финансиско-валутна политика, како то да 
се редовно плаћа доста обиман државни аларат, како то да 
држава уредно одповара својим обавезама и како то да се 
закључују послови и уговори у иностранству.

Треба истаћи неколико чињемица да би се ова ствар 
разумела. Могућност предвиђања и састављања буџета и 
његово остварење неоумњиво да се ослања на сам карактер 
наше лривреде. Мислим да не треба говорити о1 ошовној 
главној чињеници, о карактеру власти. To питање je јасно 
за свакога, па чак и за класне непријатеље.

Треба да буде јасно онима који још не мог.у да схвате 
да je у нашој земљи улога приватног фшамсиског капитала 
искључена, да је .привреда ослобођена од приватног капи* 
тала и експлоатације коју он врши, да све оно што се про- 
изводи и акумулира у нашој привреди остаје у њој и служи 
само за њено проширење; да банке не служе више и не раде 
за рачун и за профит капитала већ су у служби лривредног 
о-рганизма, регулатор нормалног новча'ног крвотока наше 
привреде; да организација лроизводње и распоред новоство- 
рених богатстава, такође, нису у рукама непријатеља и њи* 
х|овог међусобног конкурисања.

Организација производње и распоред новостворених 
вредности je политика Владе и привредног плана који она 
ствара у интересу земље и радних маса. Веза и однос између 
новца, цена и надница проистиче из карактера привреде 
и политике Владе. To je — до* састављања плана — била



једна од најглавнијих брига за ово време, да се та веза и 
однос међу њимз! не наруше и да се одрже. Нарочито je пи- 
тање цена било важно. Питање надница >у нашој економици 
не претставља проблем у политичиом смислу. Радничка 
класа, које се ово питање непосредно тиче, као најнапред* 
нији део радних маса и главни фактор у произв.одњи, свесна 
je да je  ово питање саставни део наше друштвено-привредне 
проблематике и да све даљи развитак и јачање државног 
сектора, све већа производња, значи уједно и побољшање 
и промену набоље животних и друштвених услова. Улраво, 
наша привреда, њено јачање и напредак, повишење живот- 
наг стандарда и побољшање свих друштвених услова жи- 
вота ствар je и дело саме радничке класе. Јак и снажан син- 
дикални покрет радничке класе у нашој земљи, велики ре- 
зултати и »успеси које je радничка кла1са показала досада, 
такмичење и елан по предузећима, велики новаторски и про- 
•налазачки дух докааују да се наша радничка класа осећа 
г о о п о д а р е м  и ствараоцем новог живота. Међутим, питање 
цена претставља домен где још увек класни непријатељи 
или онај део шпекулативног лриватног капитала, који je 
против мнтереса народа, могу да дејствују ако се не води 
озбиљна контрола и борба против њих.

Досада je ово питање унутарње везе и односа између 
новца, робе и наднице углаином решавано позитивно. Цир- 
кулација р.обе — поред св-их тешкоћа — ишла je доста нор- 
мално и повезаност између ње и промета новца омогућавала 
je повољно продукциони процес. Оптицај новца није имао 
крупних промена, иако je подложан повременом колебању, 
због још потпуно неспроведених у лракси мера доиесених 
у последње време за организацију система финансирања при- 
вреде и још неотклоњених сметњи, којих ће, тгриродно, још 
бити све док се нове организацио-не форме и методи при- 
вредног управљања по плану потпуно не спроведу и не 
учврсте.

Оптицај новца iyi садашњем момеиту нешто je мало већи 
него што je био шчетком лрошле године, однооно мало пре- 
иашује доратви оптицај. Међутим, треба .подвући да je он 
нижи од лотребног плафона, што се осећа у нашој привреди. 
Ово je резултат појачаног рада шршзводње и повећања 
квантума робе у циркулацији. Метода фина.нсирања и орга- 
низација државног кредитног апарата изграђивани су си- 
стематски, тако да je наш државни кредитни апарат преузео 
неприметно све кредитирање не само државног, већ и за-



дружног и приватног сектора. Овај прелаз функција са при- 
ватног банкарског сектора на државни изведен je тако 
успешно да се није осетио никакав лоремећај у функциони- 
сању. Међутим, са преузимањем целокулне кредитне делат» 
ности у држави, а нарочито сада према плану, Министарство 
финансија спровело je даљу организацију Уредбом о спа* 
јању кредитних предузећа државног сектара (септембар 
1946), тако да се сада наш кредитни аларат своди на На- 
родну банку) ca емисионом функцијом, фјуижцијом кратко* 
рочног кредита, платног промета и организовања и саку- 
пљања штедње; на Државну инвестициону банку за саку- 
пљање дугорочних средстава за кредитирање инвестиција и 
финансирање државних инвестиција које се врше из буџета 
и Државии осигуравајући завод за све врсте уговорних и 
обавезних осигурања, сем социјалног. (Сем њих постоје само 
неколико десетина државних месних кредитних предузећа).

Поред знатног појевтињавања кредитне, благајничке и 
платнопрометне службе, ова реформа обезбеђује лравилно 
извршење државних планова: буџета, кредитног плана и 
плана циркулацшје. Наш кредит,нги и баиковни систем извр* 
шио je крупне промене у 1946 години и одиграо зиачајну 
улогу у нашем привредном животу.

Прелавим на Државни буџет за 1947 годину. Општи обим 
државног буџета одређен je у избалансираном износ^ при« 
хода и расхода у суми од дин. 85.854,000.000.—.

У упоређе&у са 1946 годином сума од .непуеих 86 мили- 
јарди на 1Први поглед личи на скок. Уствари то и јесте скок 
који се темељи на реалним чињеницама и у суштини je 
преокрет из постепено организоване, али још увек у току 
послератног периода, лотпуно неовладане лривреде — у 
организовану са одређеним оргамизационим формама и до 
детаља разрађену планску нарадиу лривреду.

Природно да ће бити још људи за које ће ова импо- 
зантна сума буџета за 1947 бити огромна и невероватна. Али 
она ће то бити за оне који заостају, који тешко, или уопште 
не мопу да схвате нашу стварност. Она ће то бити за оне, 
који гледају уиазад на бившу Југославију, заосталу, назадну, 
лривредно зависну -од крулно капиталистички развијених зе- 
маља, које су je држале на егепену лазадовања, ла степену 
сиромашне лољолривредне земље. Таква им je Југославија 
била потребна због сировина за индустрију и као тржиште 
за њихову робу и као објекат привреднополитичке експан- 
зије. Таква je она била потребна и нашим капиталистима



због јевтине радне снаге и високе стопе експлоатације коју 
даје назадна привреда.

Међутим, ова оума од 86 милијарди, која. озиачава обим 
и цифре буџета, лретставља одређене количине материјала! 
и сировила, претставља одређене радове на које ћемо ми, 
живи л>уди, радничка класа и радни народ Југославије јури- 
шати са стваралачким одушевљењем, са анагом неимара који 
граде своју земљу и свој живот.

За оне који хоће, који желе ново, који «еће назадну 
Југославију са убогим животом и за-осталим селом, који не 
само маштају о новом друштву и срећнијој будућности, већ 
који још данас својом снагом, својим знојем, својим рукама 
и главом стварају ново —• пла« ,наших радова за 1947 г. je 
део Петогодишњег плана, део новопа што ћемо ове године 
изградити.

План и буџет наше државе управо су одређени задаци 
које нам je друг Тито поставио и које ћемо извршити.

Предлог општедржавног буџета за 1947 годину састављен 
je према задацима Петогодишњег плана електрификације и 
индустријализације.

Извршење плана 1947 године лежи у основи за извр- 
шење Петогодишњег плана и захтева мобилизацију свих 
наших снага, одговорносг свих за његов ‘ушех. Он je велика 
проба наших снага, наших иапора и «аше воље да план за
1947 годину, темељни оонов петогодишњег плана, буде по- 
стигнут и да на тај начин буду чврсто «постављени темељи 
навог живота. Успех првог дела Петогодишњег ллана у 1947 
години омогућава и обезбеђује његово даље извршење.

Буџетом за 1947 годину су обезбеђене све потребе пред- 
влђене у ллану за 1947 годин^1 Овк> je омогућено на бази 
уравнотежености прихода и расхода, на рационалном ко- 
ришћењу лостојећих средстава и моћи наше земље, на обе- 
збеђењу онага што недостаје у земљи, на екоеомичном ко- 
ришћењу и распореду материјалних и финансиских сред- 
става и на усмеравању радничке класе и раднот народа на 
тачно лостављене задатке.

Новим саставом и распоредом у буџету обезбеђује се 
потпуно и благовремено извршење и обим плана и свих фи- 
нансиских мера у плану предвиђених, као и темпа саме 
изградње.

Структура лрихода савезног буџета je следећа:
1 раздео: Део лореза на промет производа који улази

У савезни буџет и излоси 30.243,231.000.—.



Порез на лромет производа je 'ссновни извор државних 
прихода у овом буџетоком предлогу. Од њега се предвиђа 
укупно скоро 38 милијарди, од чега за савезни буџет 30 ми- 
лиј.арди, а за репу,бликанске буџете 71/з милијарди.

По плану одређена структура цена у «ашој привреди 
омогућава да се у производном процесу евидентира акутму- 
лација и у државном сектору и привреди уопште. Остаје да 
се само ригорозно изврши наолата за државни буџег ш о г  
дела акумулације који припада држави.

II раздео чини: Остатак добитка и вишкови 'сопствених 
обртних средстава државних привредних предузећа опште- 
државног значаја и изноои 3.100,000.000.—.

Основшш законом io> државним привредним шредузе- 
ћима прописано je за које сврхе и како се има раопоредити и 
употребити добитак предузећа. У савезном буадету предвиђа 
се као приход омај део добитаа државних привредних пре- 
дузећа 'општедржавног з)начаја, -који je предвићен у њиховим 
финансиским плановима за плаћање у буџет. Овај износ 
претставља, дакле, само остатак добитка који преостаје по 
предвиђеном распореду у финансиским плановима привред- 
них предузећа. Иначе, предвиђени укупни добитак свих 
предузећа општедржавног значаја за 1947 годину износиће 
далеш  више и поред тога што ће се њихов највећи део awyt- 
мулације прикупљати стално у току њиховог производног 
процеса оутем пореза на лромет производа.

Међутим, треба имати у ввду да ће се добитак преду- 
зећа, саобразно предвиђеном раогтореду у финаноиским шла- 
новима, употребити и за псхвећање њихових сопствених 
обртних средстава, за инвестиционе трошкове, за фонд руко- 
водства итд.

III раздео су приходи од такса. У Општедржавном бу- 
џету за 1947 годиму предвиђен je приход од такса у износу 
од динара 800,000.000.—. По новом Закону о таксама пла- 
ћању такса подлеже само сине административне услуге др- 
жавних власти које имају еквивалентни карактер. Највећи 
део 'оних такса, који je у раеијим законима о таксама био 
неправилно третиран као државна такса, сада je обухваћен 
новим лорезом на лромет лроизвода.

Од прихода од 800,000.000 у савезном буџету! лредвиђа 
се динара 367,480.000, јер je остатак од дин. 432,520.000 одре- 
ђен народним републикама. Народне републике ће ло утвр» 
ђеним процентима по Финансиоком закону за 1947 годину,



као што je случај и са порезом на промет производа, уче- 
ствовати у наплати такса које ће се у току 1947 године на- 
платити на њиховој територији.

IV раздео претстављају царине. Данас царине немају 
више фискални или претежно фискални карактер. У сагла- 
сности са нашом новом унутрашњом и спољном економском 
политиком, која je усмерена у правду свестраног гтодизања 
наше народне привреде, царине и.мају данас сасвим други 
значај.

Предвиђени приход од царина у износу од динара
400.000.000 шретставља суму која ће се на име царина, сао- 
'бразно нашем предвиђеном увозу, из иностранства, напла- 
тити у 1947 годиии.

V раздео претстављају репарације.
Остварење предвиђеног прихода од репарација у износу 

од ди.н. 2.900,000.000 зависи од тачног спровођења међуна- 
родних уговора о плаћању репарација побеђених земаља. 
Предвиђена квота по закљученим мировним уповорима на 
име репарације нашој земљи не претставља ни 5% у односу 
на ратну штету коју су нам починиле побеђене земље са 
фашистичком Немачком на челу».

Репарациона примања су предвиђена из Мађарске, lHe-‘ 
мачке, Бугарске и Италије. Предвиђени износ од дин.
2.900.000.000 оретставља приход од свих репарационих при- 
мања која долазе у обзир у 1947 години.

VI раздео претставља приходе установа и на)длештава.
Код свих савезних установа и надлештава предвиђено je

да ће се у 1947 годи<ни наплатити на име разних прихода 
дин. 1.314,501.170. Највећи део у овом износу чи«е приходи 
‘Министарства пошта који се предвиђају у изнооу1 од ди,н. 
'1.155,402.000, иначе К'од готово ових осталих министарстава 
предвиђени приходи имају претежно административни ка- 
рактер.

VII раздео обухвата приходе од социјалног осигурања. 
На основу Закона о социјалном осигурању радника, намеште- 
ника и службеника, лропшсаво! je да се буџет Државног за- 
вода за социјал!но осигурање >има са својим крајњим бруто 
износима расхода и прихода укљугчити у државни буџет. 
Буџет Државног завода за социјално осигурање за 1947 го- 
дину износи у расходима дин. 4.166,586.379 који je износ 
лредвиђен у XXXIV разделу савезних расхода а у нриходима 
"изн дин. 8.800,000.000.

4 Ст. белеш ке 111 р. з. 49



Код лредвиђеног лрихода од дин. 8.800.000.000 долази 
од долриноса за све гране социјалног ооигурања,, заједно 
са другим мањим административним приходима Завода за 
социјално ооигурање 7.400,000.000 дин. Остатаск прихода дс
8.800.000.000 динара, то јест 1.400,000.000 претставља износ 
скупљене резерве лензионе гране социјалног осигурања из 
ранијих година, која се водила код Државне инвестиционе 
банке. Међуггим, сума укупне резерве ло овоме основу, која 
се сада преноси као приход у државни буџет, биће већа нега 
што се лредвиђало у тренутку састављања буџета, с обзиром 
да се ова резерва није водила само код Инвестиционе баике 
и њених филијала, ,већ и /код других новчаних завода у 
земдаи, а једним делом и мод самог Државног завода за со- 
цијално осигурање.

Од предвиђене суме прихода по социјалном осигурању 
у изнооу од дин. 8.800,000.000 утрошиће се укупно дин. 
4Л66,696.379, колико je и предвиђено на страии расхода са- 
везног буџета. Вишак прихода над расходима тј. разлика 
између предвиђених расхода и прихода у савезном буџегу 
за социјално осигурање препставља резерву пензионе граее 
социјалног осигурања, односно дугорочна средства која ће 
до.ћи у обзир за иоплату тек «ад сада.шњи осигураници стек«у 
лраво на пвнгзионисање .Приходи социјалног осигурања могу 
'се, с обзиром на њихов дугорочли ;карактер, инвестирати у  
народеу лривреду лреко државног буџета, у који улазе, с т и м  
да се иа посебном рачуну| у државном књиговодству одо* 
бравају Државном заводу за социјално осигурање. На ошову 
Закона о социјалном 0 'сигурању држава јемчи за ове исплате 
осигураницима и стога ће држава, моменту када ће то 
бити 'гготребно, на терет поменутог рачуна, а уколико исти 
не буде био довоља1н, и из осталих буџетских средстава, 
вршити све лотребне исплате.

VIII раздео je Фонд за обнову земље. Износ од дин.
7.700.000.000 који je предвиђе« на лме прихода за обнову 
земље, претставља преостали салдо по укидању овога фондг, 
као и приход којл ће се, по предвиђањима, реализовати у 
току 1947 године.

IX раздео je Амортизациоли фонд. Приходи предвиђени
V излосу од 2 и ло милијарде динара «од уллата у корист 
Амортизационог фонда формирају се на основу Уредбе о 
Олштедржавном амортизадионом фонду државних р'ујдар- 
ских и индустриских предузећа. Према овој уредби сва 
државна рударска и индустрискг предузећа обавезна су да



полажу iy, корист Општедржавног амортизадионог фонда 
амортизадионе квоте сваког месеца. По протшсу ове уредбе 
амортизација се калкулише применом просечне амортиза* 
ционе стопе на трошкове производње.

С обзиром на предвиђену ллансму) производњу у 1947 
години, предвиђени износ претставља израчунати ефекат по 
овом основу.

X раздео 'претстављају укимути фондови. На осн;ову 
одредбе чл. 11 Финансиског закона за 1946 у току прошле 
годике извршена je ревизија свих фондова. Са мањим изу- 
зецима сви млсмгоброј.ни фоедови моји су у нашој земљи по- 
стојали ликвидирани су. На тај начин '\'|чињен je крај доса- 
даигњем ванбуџетском и неко.нтролисаном финансиском по- 
словању. Државни буџет, који од ове године лретстаеља 
јединствени фонд свих »новчаних средстава, преузео je иа 
себе све задатке уки^утих фондова.

По решењима Претседника Владе, целокуона имовина 
свих укинутих фондова улази у савезни и републиканске 6'Vi- 
џете. У саеезни буџет лрихода ући ће лредвиђени износ од. 
динара 150 милиона.

Досадашњи приходи ових фондова нмсу укинути, већ су 
и даље остали на снази. Сви лриходи ових фондова, који се 
буду реализовали у т<жу 1947 године улазећи у релубличке 
буџете лрихода.

Ово стање биће привремено све д»ок се не изврши реви- 
з и ј а  лрописа о приходима укинутих фондова. Ови ориходи 
ће се или укинути или претворити у редовне лриходе одго- 
Е а р а ј у ^ и х  савезних или републиканских надлештава и 
установа.

XI раздеО' су лриходи сабирног рачуна yi износу од 1 
милијарде динара. Ов>и лриходи лотичу из три извора и то:

1) из дела олштедржавне акумулације, који се услед 
заокружавања стопа пореза на лромет производа њима није 
могао гтотлуно обухватити;

2) из лрихода који настају услед примене двојних 
цена и

3) из разних прихода на основу цена.
XII раздео je 5% учешћа Савеза у доходарини народних 

република. Саобразно Закону о порезима, Савез може уче- 
ствовати у приходима народних републлка од пореза на до- 
ходак. За 1947 ово учешће ће износити 5% од наплаћених 
лрихода по овоме основу. С сбзиром да je код свих 'нгрод- 
них република предвиђено од пореза на доходак 8 мили-



јарди дин., одређени део за Савез изшосиће 400 милиона ди- 
нара колико je 'И предвиђено од пореза на доходак.

У погледу процентуалр^ог 'прегледа прихода савезног 
буџета део пореза на промет који улази <yi савезми буџет 
чини 50,77% од савезног и 35,22% од општедржавнсг буџета.

Остатак добитка и вишкова 'согаствених обртних сред- 
става државних привредних предузећа чини 5,20% од са- 
везног и 3,61 % општедржавног буџета.

Део такса износи 0,61 % од савезног и 0,42'% од сттште* 
државног буџета.

Приходи од царина износе 0,67% од савезног и 0,46% 
од општедржавног буџета.

Приходи од репарација износе 4,86% од сзвезног и 
3,37% од општедржавног буџета.

Приходи установа и «адлештава износе 2,20% од саве- 
»зно-г и 1,53'% од општедржавног буџета.

Фонд за обнову земље износи 12,92% од савезног н 
8,96!% од општедржавног буџета.

Приходи од социјалног осигурања износе 14,77% од са- 
везног и 10,24% од општедржавног буџета.

Амортизациони фонд износи 4,19'% од савезног и 2,91 % 
од општедржавног буџета.

Укинути фондови износе 0,25% од савезног и 0,17% 
од општедржавиаг буџета.

Сабирни рачун износи 1,67% од савезног и 1,16‘% од 
општедржавног буџета.

5% учешћа у доходарини народних република износи 
0,67% од савезног и 0,46% од сшштедржавног буџета.

Разни приходи износе 1,15% од савезног и 0,79'% од 
схпштедржавмог буџета.

Поставља се као иарочити задатак да се акумулација 
стимзулира на бази учвршћења начела рентабилитета произ- 
водње, на бази смањења цене коштања производа, убрза- 
вања обртних 'средстава и пајачања борбе за режим еконо- 
мичности и штедње путем свих мера шаралелно са јачањем 
лролзводње. Бољом пажњом може се увек утицати на пове- 
ћање лрихода државног буџета. Мобилизадија свих извора 
привреде, нарочито локалне, боље искоришћавање матери* 
јалних и финансиских средстава, ук.орењивање режима 
економије.

Структура расхода државмог буџета, такође, указује на 
кругшу измену ,како у привреди, тако и у линији привредне 
гаолитике и на употребу свих средстава.
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Пре свега неколико речи о самој структури буџета. У 
структури буџета извршене су знатне техничке промене, како 
у саставу тако и «у* распореду државних расхода, и прихода. 
Спроведене техничке иромене омогућују нам јасан увид и 
потпуну прегледност свих државних расхода и прихода. До- 
садашњи застарели технички начин шриказивања расхода и 
прихода није се могао, природно, задржати. Измене 'које су 
у овом погледу спроведене у свему одговарај|у новој улози 
и садржини буџета.

Расходи у глави I јесу расходи за финансирање државне 
привреде и за остале инвестидије и износе 27.309,937.502.— 
динара. Из о,ве цифре јасно се види огроман удео расхода 
који je еамењен за даљи развој иаше народне привреде. 
Предложени кредит у износу од динара 27.309,937.502.—, 
што претставља 45,85% од укупних савезних расхода, пред- 
виђен je за финансирање државне привреде и за остале 
инвестиције на основу финаисиаких :планова и предрачуна.

Овај кредит по ттривредним гранама раотоређен je 
овака:
По индустриј.сжој грани 
По рударској граии 
По пољошривредно-шумар- 

ској грани 
По шоштаиској грани 
По саобраћајиоЈ грани 
По шоморској грани 
По rpaiHH опол>не трговине 
По грани трговине и енаб- 

девања,
По грађевинској грани 
По финансиској грани 
'По култур.но-јуметничкој 

грани
По кинематографској грани 
По радиодифузној грани 
За расходе у вези са ускла- 

ђивањем привредних пла- 
нова са Народном Репу- 
бликом Албанијом дин. 2.000,000.000 или 7,32%

У нашој земљи, у којој државни привредни сектор има 
ипштенародни кара/ктер, нарочито после извршене надиона- 
лизације приватно-привредних предузећа, мора се, на првом 
месту, обезбедити кредит за привреду, за оспособљавање и

ДИН. 9.730,000.000 и л и 35,64 %
д и н . 6.097,000.000 и л и 22,32'%

д и н . 333,964.000 и л и 1,22%
д и н . 600,000.000 и л и 2,20%
д и н . 4.038,552.024 и л и 14,79%
д и н . 1.247,584.000 и л и 4,57 %
д и н . 202,227.300 и л и 0,74%

д и н . 108,484.030 и л и 0,40%
д и н . 2.800,000.000 и л и 10,25%
д и н . 3,383.448 и л и 0,0Г%

д и н . 2,785.100 и л и 0,01%
д и н . 41,342.600 и л и 0,15%
д и н . 104,615.000 и л и 0,38%



даље изграђивање и подизање државних привредних пре- 
дузећа. Према томе, захваљујући лривредном плану, овај 
кредит раопоређен je не само за капиталну изградњу, за 
предвиђену рационализациј|у и рексшструкцију, за повећање 
сопствених обртних и основних средстава, за шсжриће пла- 
HioM предвиђеног губитка већ посгојећих лредузећа, него и 
за подизање 'нових предузећа у вези са индустријализацијом 
и електрификацијом наше земље!

Кад се узму у обзир и 3.300,000.000.— динара предвиђе- 
них за обнову, онда укупни издаци за привреду износе 
51,39% 'Савезног буџета. Кад се 'пак узме и око 10.000,000.000 
за привреду у буџетима република, онда укупни издаци за 
привреду износе 55,24% општедржавног буџета.

У глави II су расходи обнове који износе 3.300,000.000.— 
динара.

Државии буџет за 1947 годину преузео je ;на себе даљу 
обнов>у земљ*е. Предвиђени кредит од 3.300,000.000.— динара, 
који претставља 5,54% од укупних савезних расхода, на.ме- 
њен je за изградњу у целој држави. Као што je «апред на- 
поменуто, инвестиције у народној привреди вршиће се из 
предвиђеног кредита к>д динара 27.309,937.502.— По утврђе- 
ном плану од страле Савезне планске комисије, предложени 
износ од динара 3.300,000.000.— распоредиће се по сви-ма 
народним републикама за обнову и изградњу.

У глави III расходи су за <научни рад и сгручно уздизање 
кадрова.

Ако се има у виду да су средства за културно-социјалне 
сврхе обезбеђена тгретежно у буџетима народних репу.блика, 
предвиђени кредит по савезном буџету за 1947 годину ‘У 
износу од дин. 287,978.845, или 0,45% претставља значајан 
кредит. С обзиром да je проблем уздизања стручлих кадрова 
у нашој земљи данас врло акутан, Савез, са .своје стране. 
мора златно да дсшри.несе његовом решењу. Брзо и што 
шире оопособљавање и стварање кадрова за све оне струке 
у којима се нарочито осећа њихов недосгатак, намеће нам 
се данас као нужност. Потребно je шломелути да oyi и при- 
вредна лредузећа предвидела у својим финаноиским ллаис- 
вима тштребна средства за. стручне кадрове. По савезним 
министарствима овај кредит раопоређен je на следећи начин:
код Јавног тужиоштва ди«. 1,987.000.—
код Претседништва Владе ФНРЈ ди« 1,500.000.—
код Привредног савета ФНРЈ дин. 10,851.000.—
код Савезне планоке комисије дин. 5,696.900.—



код Министарства рударства дин. 4,135.100.—
код Министарства пољшривреде и шу-

марства дин. 36,292.720.—
код Министарства пошта дин. 5,762.200.—
код Министарства саобраћаја дин. 23,960.788.—
код Министарства поморства дин. 16,074.579.—
код Министарства спољне трговине дин. 4,420.000.—
код Министарства трговине и снаб-

девања дин. 690.000.—
код Министарства грађевина дин. 15,919.600.—
код Министарства финансија • дин. 19,900.000.—
код Министарства унутрашњих ттослсхва дин. 11,145.858.—
код Министарства ииостраних послова дин. 1,920.000 —
код Мииистарства правосуђа дин. 1,500.000.—
код Мини-старства рада дин. 37,362.200.—
код Комитета за заштиту народног

здравља дин. 57,326.900.—
код Комитета за социјално старање дин. 85.000.—
код КЈомитета за'ш колу и науку ди.н. 19,450.450.—
код Комитета за културу и уметност дин. 2,219.250.—
кдд Комитета за кинематографију дин. 1,852.300.—
код Комитета за радиодифузију дин. 1,362.600.—
код Комитета за фискултуру ___________ дин 6,564.400.—

Свега дин. 287,978.845.—

У глави IV посебни су расхо^и за штамиорсжо-издавачку 
делатност.

Расходи за штампароко-издавачк^ делалгност апредвиђени 
су по ’Савезном буџету за 1947 годину iy износју од динара 
46,180.831.— или 0,08%. Из овога кредита поједина мини- 
старства штампаће стручне књиге, издаваће часогшсе, ли- 
стове, прируинике итд. Ради што потпунијег стручног обра- 
зовања и формирања кадрова, ло једш а ми.нистарства 
преузела су на себе издавање свих потребних «публикација. 
Иначе, у делатност државних издавјачких лредузећа спада 
издавање публикација у своме нагјширем обиму.

У глави V предвиђени су расходи за социјално-здра®- 
ствену заштиту.

Расходи за социјално-здравствену заштиту, по Предлогу 
савезног буџета за 1947 годину, износе динара 8.353,571.359 
или 14,03% о д ‘\ткупних буџетоких расхода. Од овог кредита 
на расходе Државшог завода за социјално осигурање, чији 
су расходи и приходи бруто износима, оаобразно закон-



ским прописима, укључени у државни буџет, отпада динара 
4.166,596.379.—, а за ишлату пензија 1.400,000.000. динара, 
за иоплату редов«их и заосталих инвалиднина као и за ма- 
теријадие расходе у вези са издржавањем инвалида динара
2.500,000.000. Предвиђени кредит по савезиом буџету за пен- 
зије слу|жи само за исплату савезних лензионера, док je у 
буџетима народних република предвиђен потребан кредит за 
исплату ропубликанших пензионера. При оцени висине 
предвиђеног кредита за исплату инвалиднииа треба имати 
у виду да и Удружење ратних инвалида својим ссшственим 
средствима знатно доприноси, нарочито материјалном обе- 
збеђењу свих ратних инвалида. Остатак кредита за соци- 
јално-здравствену заштиту предвиђен je и то:

Код Министарства 'саобраћаја 191,534.000 динара, за 
исплату пензија и ренти пензионерима саобраћајне струке,. 
чиј|у иоплату врши иепосредно Министарство саобраћаја.

Код Министарства рада 9,250.000 динара за иоплату по- 
!моћи лицима која не примају ренте из иностранства., као 
и за трошкове у вези са мсељеничком службсхм.

Код Комитета за заштиту народног здравља, 66,964.980 
динара за подмирење издатака здравствене заштите као и 
за личне ц материјалне расходе болнице на Голнику, диспан- 
зера у Крању и болеице за туберкулозу костију у Валдотри
— Ровинуу), који су преузети «а терет еавезног буџета с обзи- 
ром на њихов огоитедржавни карактер.

Код Комоитета за 'Социјално старање 19,126.000 динара 
за трошкове летовања инвалида, за покриће издатака Цен- 
тралног оиоравилишта дечјег дома у Селцу, као >и за тро- 
шкове у вези са службом за репатријацију.

Код Комитета за фиокултуру 100.000 динара за лечење 
оболелих фиокултурника.

У глави VI расходи су државне управе и администрације..
Расходи државне управе и администрације посебво су 

приказани код свих буџетоких раздела. Адшшистративни 
расходи за сва савезна министарства, комитете и комисије, 
као и за њихове подручне установе по Предлогу бујџета за
1947 годину изнсисе динара 3.338,250.463 што претставља 
само 5,65% од укупних савезних раооода. У овако малом 
уделу расхода административне шрироде у државном буџету 
најбоље се огледа битна и основна 'промена која je извр- 
шена у државном буџету. До.к су управни расходи у ранијим 
буџетима сачињавали сжо 80% свих расхода,, данас je њи- 
хово учешће у уисупним мздацима код Савеза сведено на



минимум без кога се не може издржавати државни админи- 
стративни апарат. Ови расходи по министарствима, комите- 
тима и комиоијама ра-споређени су, као што je у пројекту 
буџета означено, на следећи начин:
Народна скупштина ФНРЈ 36,984.300.— 1,11%
Президијум Народне скупштине ФНРЈ 23,678.000.— 0,71%
Јавно тужиоштво ФНРЈ 116,577.100.— 3,49%
Претседништво Владе ФНРЈ 111,757.000.—• 3,35%
Привредни савет Владе ФНРЈ 11,219.300.— 0,34%
Савезна лланска комиоија 28,098.100.— 0,84%
Савезна контролна «омисија 12,533.400.— 0,37'%
јМлнистарство индуст.рије 22,841.400.— 0,68%
М ш ш старство рударства 12,807.600.— 0,38%
Министарство шољопривреде и

шу1ма1рства 43,599.442.— 1,31 %
Министарство .пошта 927,698.015.— 27,80%
Министарство саобраћаја 182,340.301.— 5,47'%
Министарство поморства 93,763.160.— 2,81%
Министарство сггољне трговине 78,534.398.— 2,35%
Министарство трговине и снабдевања 34,220.400.— 1,02%
Министарство гра.ђевина 69,182.600.— 2,07'%
Министарство финансија (Овдеулазе

и обавезе и ануитети) 648,903.707.— 19,44%
Министарство унутрашњих послова 407,281.665.— 12,20'%
Министарство иностраних послова. 256,956.831.— 7,70%
Министарство лравосуђа 6,815.300.— 0,20'%
Министаретво рада. 16,115.241.— 0,48%
Комитет за заштиту народног

здравља 5,722.600.— 0,17 %
Комитет за социјално старање 3,072.800.— 0,09'%
Ко.митет за законодаветво и изградњу

народне власта 2,996.100.— 0,09%
Комитет за школе и науку 6,922.668.— 0,21 %
Комитет за. културу и уметност 20,226.000.— 0,61 %
Комитет за кинематографију 3,318.100.— 0,10'%
Комитет за- радиодифузију 4,167.500.— 0,12%
Комитет за фиекултуру 28,259.200.— 0,84 %
Репарациона комисија шри Влади

ФНРЈ ' 86,153.880.— 2,58%
Комисија. за аграрну реформу и ко*

лонизацију при Влади ФНРЈ 35,504.355.— 1,06'%
У глави VII предвиђени о\\ расходи народне одбране у 

глобалном износу !од 13,550.000.000.— или 22,75% од савезног



буџета, односно свега ско 16% општедржавног буџета, за 
подмирење свих потреба народне одбра»не у току 1947 године.

У глави VIII предвиђен je резервни фонд Владе ФНРЈ, 
'обавезе државе по зајмовима и дотације народним рапу- 
бликама. У смислу Основног закона о државном буџету v 
Предлол)! савезног буџета за 1947 предвиђен je резервни 
фонд Владе ФНРЈ. Овај фонд лредвиђен je за 1947 годину 
у. износу од динара 2.000,000.000.— или 5,66%. Из овог фонда, 
којим рашолаже Влада ФНРЈ, одобраваће се нажнадни и 
ванредни 'кредити за подмирење недовољно шредвиђених и 
непредвиђених државних 'потреба. Општи ‘капитал главие 
држа.вне . благајне, из чијих су се 'Средстава досад одобра- 
вали накнадни и ванредни (кредити, укинут je ове буџетоке 
године. Исто тако, у савезном буџету за 1947 годину нису 
предвиђени ни буџетсжи резервии кредити, који су се ре- 
довио предвиђали у прошлим савезним буџетима. Према 
томе, средства овога фонда иокљутчиво служиће у тсжу 1947 
године за подмиривање свих нужних и неодложних ва«ре- 
дних државних потреба.

Кредит 'предв>иђен за обавезе државе по зајмовима v 
износу од динара 247,500.000.— служи за следеће потребе: 

за исплату у готовом по Закону
о конверзији предратних државних
дугова и обавеза---------------------------- дин.

за иоплату за израду обвезница 
и за друге трошкове и издатке у вези 
са емисионом, интересном и аморти- 
зационом слујжбом државних дугова дин.

за камате -по благајничким боно- 
вима 'који дослевају у 1947 години дин.

за амуитет >по 3'% конвертова.- 
ном дугу ioд 1946 годин е------- ---------дин.

Ради уравнотежења државлих буџета оних народних ре- 
публика, које >и поред уступљених савезних лрихода са њи- 
хове територије не могу да .покрију све своје расходе, пред- 
ви!>а се у савезном предлогу буџета дотација у износу од 
динара 1.126,581.000.— за покриће њихових виижова расхода 
над приходима.

Дотација je предвиђена за следеће «ародне републике:
Народној Републици Босни и Херцеговини дин. 220,701.000.— 
Höp-одној Републици Македонији. дин. 175,210.000.—
Народној Републици Црној Го-ри дин. 730,670.000.—

32.000.000.—

* 1,500.000.— 

154,000.000.—

60.000.000.—
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САВЕЗНОГ Б.УЏЕТА
°/о од °,Г, од

савезних општедрж
расхода расхода
45,85 31,80

5,54 3,85
0,45 0,34

0,08 0,06

14,02 9,73

5,65 3,89
22,75 15,7S
5,66 3,92

100,00 69,37
Расходи за, финан.сираље лривреде и инвестиција
I у савезном оуџету 30.609,000.000.—

II у реп-уб л иканоким буџетима______ 10.694,000.000.—
Укупно: 41.303,000.000.—

што износи 48,11% од расхода општедржавног будета. На 
народну одбрану отпада 15,78% а на остаде .расходе 36,11% 
олштедржавног буџета.

Приходи .пореза на пословни промет по оавезнсш буџету 
износе динара 30.243,231.000.—
за народне републике ________ 7.530,769.000.—

Укупно: 37.774,000.000.—
што износи 44%.

У општедржавни буџет улазе и буџети народних репу- 
олика v глобалним 'сжвирима.

У смислу уставних одредаба као и Основног закоиа о 
државном буџету, народне републике на основу своје бу- 
џетско-правне сувереиости решавају о 'Својим бутџетима у 
оквиру глобалног износа утврђеног општедржазним буџетом.

За све народне републике утврђен je укуп-ан износ од 
динара 26.294,000.000.— с тим да народне скупштине на* 
родних република реше и озаконе своје буџете у граиицама 
'/гврђеног износа општедржавиог буџета.

Новим Основним законом «> државном буџету и Законом
о порезима извршена je 'крушна реформа у финансирању на- 
родних република и народних одбора.



За разлику од досадашњег њиховог финансирања, које 
се заснивало у-главном на дотацијама, сад су свима орга-нима. 
држав«е власти обезбеђена сва потребна финансиска сред* 
ства. Они ће од 1947 године има.ти своје приходе, који ће 
им омогућити инидијативу у сопственим фииансијама.

Осим прихода од државних лредузећа ретЈбликанског, 
ОДНО.СНО локалног значаја, који ће третстављати врло важан 
извор прихода за републике и народне одборе, они сада 
има.ју и своје сталне изворе властитих прихода.

На тај «ачин свима органима je обезбеђена чврста ма- 
теријалма база.

По Основном заисону о државнсш буџету предвиђа се . 
процеитуално учешће република, односно народних одбора 
у савезним односно републиканоким ;приходима. Предлогом 
Финансиоког закона за сшштедржавни буџет за 1947 годину 
одређени oyl :проденти учешћа народних република у напла.ти 
пореза на 'Промет производа и такса.

Финансиским заксшима народних република одредиће 
се лродентуално учешће народних одбора у маллати како 
савезних тако и републиканоких ирихода,.

Од предвиђеног прихода по општедржавном буџету од 
пореза на отрсшет шроизвода за 1947 годину у износу од ди- 
нара 37.774,000.000.— народним републикама се уступа износ 
од динара 7.530,769.000.—.

Дотадије долазе обзир само у случају ;кад (Поједиие 
народне републике (у овој години Народна Република Босна 
и Херцеговива, Македонија и Народна 'Република Црна 
'Гора), односно народни одбори не могу својим ссипственим 
снагама да. поДх\гире све своје потребе.

Приход 'Пореза на доходак код свих републш« »предви- 
ђен je за 1947 годину у извоеу од динара 8.000,000.000.—.

Овај порез je, саобра&но За,кону о порезима, општи, 
равномеран и води радуна о материјалној снази пореских 
обвезника, који га плаћају стрема својим приходима.

Па .народним републи.кама приход од пореза на доходак- 
за 1947 годит] лредвиђа се:

За HP Србију
За HP Хрватску
За HP Словенију
За HP Босну и ХердегрБину

3.016.000.000.—
2.160.000.000.—
1.176.000.000.—
1.056.000.000.—

448.000.000.—
144.000.000.—-

За HP Македонију 
За HP Црну Гору

Укупно дин. 8.000,000.000.



што чиии у процентима од републикашжих буџета и то:
За HP Србију 33,96%
За HP Хрватску 34,31 %
За HP Словенију 36,47 %
За HP Босну и Херцеговину ,22,90%
За HP Македонију 22,03%
За HP Црну Гору 11,52%

Од ове суме одваја се за Савез 5%, то јест 400,000.000.— 
динара. Републике ће са своје стране одредити процентуално 
учешће народних одбора у наплати овога пореза.

Од акумулације државних привредних предувећа репу- 
бликанског и локалног значаја, у 1947 години предвлђа се 
код свих република и народних одбора 'прихад од динара 
4.750,000.000.—.

Од 'прихода републижамских надлештава и установа као 
и народних одбора динара. 11.280,584.233.—

Од прадоке трошарине код градова и радничких насеља 
динара 1.626,485.890.—

Од пореза на наслеђа и поклане жоји улазе у буџете 
народних одбора динара 54,000.000.—.

Од разних лрихода динара 11.893,059.877.—
(Од ове суме највећи део чини имовину као и шриходи 

свих укинутих фоидова).
Са o v i m o m  од 7.530,769.000 динара учешћа у савезним 

приходима пореза на про-мет, са 432,520.000 динара. учешћа 
у савезним приходима од такса и, најзад, ca 1.126,851.000 
динара дотације из савезног буџета приходи износе свега

Динара 18.694,000.000.—•
што са приходима од доходарине од „_____ 7.600,000.000.—•
чини укупно Динара. 26.794,000.000.—•

Што се тиче расхода, за њих ће <саме народне републике 
извршити распоред ори озакоњењу својих буџета према 
H3.HOCV који je за њих одређен општедржавним буџетом.

Од утврђеног износа од динара, 26.294,000.000.— лредви- 
ђеног за све расходе, отпада ,на финансирање <и за остале 
инвестиције <код свих народних република <сума од динара
10.694,000.000.— колико je лредвиђено општедржавним при- 
вредним планом з-а 1947 годинуг

Према таме, удео расхода за финансирање народне шри- 
вреде код свих народних републижа износи 40,67% у односу 
на укупне расходе свих народних република.



Предвиђени кредиг за фина,нсирање народне привреде 
у предлогу савезног буџета износи динара 27.309,937.502.— 
што са утврђеним кредитом за исту сврху веод народних ре- 
публика у износу ад динара 10.694,000.000.— чини укупно 
динара 38.003,937.502.—, или 44,26% од укупне суме опште- 
државног буџета.

Структура расхода народних република изгледа овако:
Финансирање Остали расходи 

привреде иоонова v
Србија 33,79% 66,21
Хрватсжа 40,51% 59,49'%
Словенија 43,24% 56,76%
Босна и Херцеговина 48,80% 51,20'%
Македонија 49,19% 50,81%
Црна Гора 40,04% 59,96%
Од»0гС ра.схода у државним буџетима народних репу- 

блика за 1947 годину на укупнм суму расхода државних бу- 
џета народних република за 1947 годину у извосу од ди.нара
26.294,000.000.—:

Износ расхода Проценаг
HP Србија учествује са " 8.880,549.000.— или 33,77'%
HP Хрватска учествује са 6.295,417.000.— или 23,94%
HP Словенија* учеств!ује са 3.223,883.000.— или 12,26%
HP Босна и Херцеговина

лтчествује са 4.611,181.000.— или 17,54%
HP Македонија учествује са 2.033,000.000.— или 7,73%
HP Црна, Гора учествује са 1.249,970.000.— или 4,76%

Укупно: 26.294,000.000.— 100%

Однос ра.схода у предлозима државних буџета народних 
република према расходвма општедржавног буџета за 1947 
годану:
HP Србија 8.880,549.000.— 10,34'%
HP Хрватска 6.295,417.000.— 7,34%
HP Словенија 3.223,883.000.— 3,75%
HP Босна и Херцеговина 4.611,181.000.— 5,37%
HP ЈМакедонија 2.033,000.000.— 2,37%
HP Црна Гора 1.249,970.000,— 1,46%

Укупно: 26.294,000.000,— 30,63%
Однос према извршењу новог државног 6у|џета поставља 

се сада у сасвим друкчијој светлости но ранвје.



Извршење буџета не своди се као у буџетима калитали- 
стичких земаља на методе фиокалног лритиска и на лроли- 
сивање нових намета на становништво.

Нови буџет je финансиски ллан државе и у ееби и-ска- 
зује новчано-лривредни план земље. Према- томе, рад сваког 
предузећа, свих привредних органа, рад сваког појединца 
одравиће се као уопех или леуслех у самом бујџету. Обавеза 
за извршење буџета je обавеза за извршење своје дужно- 
сти према држави, према њеним привредним ллаловима, 
према народу.

Практично то значи:
1) Од остварења плана акумулације свих овим буџет- 

ским предлогом лредвиђених државних прихода зависи ислу- 
н>ење свих наших задатака.

Наша административно-олеративна руководства лреду- . 
зећа, генералне дирекцлје, главне улраве и министарства, 
савезна и реп'у|блика»ока, одговорна >су не само за извршење 
ироизводних односно радних планова својих лредузећа, већ 
и за извршење њихових финансисжих планова., особито лла- 
нова акумулације и уплате те акумулације тамо где треба.

2) На народним одборима je такође задатак да лрате 
рад предузећа на својим лодручјима и да ксннтролишу извр- 
шење и њихових финансиских обавеза према држави. Сем 
тога, наши народни одбори имају крупан задаггак да врше 
разрез доходарине према лривредној сназл грађана, а у 
гжвиру предвиђених оума. Од њлховог еавесног и  л р а в и л и о г  
рада зависи не са,мо знатал део државних лрихода већ лре 
свега и лравилно слровођење у живот наших нових закона 
■o порезима и лринципа наше пореске лолитике.

3) На финансиске органе пада нарочита дужност. Др- 
жавни буџет je њихов „производни” ллан. Дсж je ;на дру- 
гима да одговоре својим обавезама лрема буџету, на финан- 
сиским органима je да свој ллан — буџет испуне.

Они су дужни да до детал>а улознају сам бу)џет и ње- 
гову фуикцију као и све односе и обавезе ма са чије стране 
према буџету. На њих спада главна одговорност да се ови 
односи реше и обавезе изврше.

Они морају да до детаља. проуче све закожже одредбе 
и мере у вези са буџетом и лривредним лланом и да их ме- 
родавно тумаче.

Финансжжи аларат по суштини мен>а своју функдију и 
сваки онај ко то не схвати и активно не утиче у своме сек-



- т о р у  р а д а  н а  и з в р ш е њ е  о у џ е т а ,  nocraje к о ч н и ц а  и и с к љ у ч у Ј е  
се с а м  и з  о п ш т е г  п р о ц е с а  р а д а  на и з г р а д њ и  с в о ј е  земље.

4) Најзад, на свима грађанима je да уредно и на време 
^дговарају својим финансиским обавезама према држави и 
тиме обезбеде и осигурај>^ уздизање «аше народне лривреде 
и материјалног нивоа живота самих народних маса.

5) To значи даље појачавање финансиске дисциплине у 
погледу остварења плана прихода и плана ра,схода.

Појам финансиске дисциллине још није .довољно учвр- 
шћен и јасан многим лривредним организацијама и орга- 
нима. Многи финансиаш оргали појам финансисже дисцл- 
плине ехватају једнострано и мисле да je то са<мо и једино 
принуђавање за дужну наплату дуга, управо вуку у\ себи 
трагове реакционарног схватања о  улози државе и о дужно- 
сти грађана.

У нашој народној држави и лланској привреди мења се 
‘Суштина схватања о дисциплини.

Ту се не ради само о поједилцу или поједилој при- 
вредној јединици и о њиховом раду. Ствар je у томе да je 
од рада поједилаца или лредузећа или .ма ког органа зависан 
рад многих других. Савесно или «есавесно иопуњашње оба- 
веза- једних :има лоследица на рад осталих. Несавесност 
'једнога угрожава tyicnex рада и плана уошнте, ловећаш 
одговорност и ствара легативан однос тхрема својој земљи 
-и народу.

Новим финансиским законодавством дата je ширсжа <сло- 
бода свима извршиоцима буџетских расхода за употребу фи- 
нансиских средстава у интересу испуњења привредних и дру* 
гих задатака. Али баш то значи и повећану одговорност у 
логледу утрошка тих средстава., у логледу правилне упо* 
ггребе, економичиог газдовања народиом имовином. Само 
ттотпуно извршење пла/на акумулације ло гтојединим лранама 
лривреде даје њиховим руководиоцима могућност и легити- 
мацијл! за утрошак одговара.јућих финансисшх средстава. 
Другим речима, испуњење ллана лрихода омогућава држав- 
ној благајни да на време ставља привреди потребна финан- 
сжжа средства.

6) To значи заоштрити борбу за увођење ове бољег реда 
у финансиском газдовању на свима секторима рада, тј. поја- 
^ати контролу и ревизију.

Ту се ради тсако о појачању сапсгвене контроле мини- 
старстава и надлештава у самим надлештвима, тако и о 
побољшању квалитета ревизије савезних и релубликанских 
м.инистарстава финансија.



Финансиски апарат и едпствена контрола у првој години 
извршења плана сносе највећу одговорност у овом погледу. 
у  том правцу они имају двојаку дужност:

а )  да откривају узроке због којих се врше н а р у ј ш а в а њ а  
о д р е ђ е н и х  прописа и н а ч и н а  р а д а  и да п р е д у з и м а Ј у  м е р е  за 
о ш л а њ а њ е  тих узрока;

б) да појачају контролно-ревизиони рад, да учине фи- 
нансиску контролу дејствујућом, -савременијом и оператив- 
нијом, тажо да она помаже и 'обезбеђује извршење задатака 
плана. Финансжжо-рееизисни рад мора се иоставити тако да 
може 1треду|предити и унапред онемогућити нарушавање спра- 
вилног финансиако-г .гтсловања и дисциплине и да буде пот- 
стрек за добро, тачно и благовремено финансирање и извр- 
шење задатака производних планова.

Наша предузећа морају не само тачно обрачунавати и 
на време уплаћивати већ и на одређене банковне рачуне по- 
лагати како гсорез на .промет лроизвода, тако и добит и 
порез на доходак од радника и службеника, Има још много 
предузећа која те своје дужности савесно не испуњавају. 
Наша лредузећа треба уредно да плаћа.ју] набављену робу и 
враћају баиковне кредите и фииансиски апарат има да следи 
за неометаним 'извршењем ових ошерација и да тако оси- 
гура нормалан и брз ток робне и новчане циркулације и не* 
прекидни процес производње и дистрибуције.

Све ово важи и односи <се и на задружне организације, 
а нарочито на приватни сектор на тсоме треба нарочито по- 
јачати одговорност у испуњавању финаисиских обавеза..

7) Најзад, то знами правилно поставити рачуноводствену 
одговорност. Рачуноводствена одговорност je одл-унујућа за 
прегледност рада и успеха предузећа и опречава неуредност 
и злоупотребе. Књиговодствена прегледност je једино сред- 
ство за одговорне руководиоце да упознају резултате три* 
вредне и финансиске делатности појединих предузећа, једне 
гране у целини и привреде уапште.

Наш општедржавни буџет, дру/гсви, постаје огроман 
фонд у који ће се сливати оеновна маса новчаних средстава 
и затим раоподељивати ради извршења општедржавних за- 
датака, а на лрвом месту за остварење привредног плана. Као 
план, он je уравнотежен и у укупном збиру без дефицита,.

OcHOiBiHa буџетска средства иду у привреду. Главии 
извор буџетоких средстава je привредна производња и етри- 
ходи који се акумулирају од производње — добит преду- 

и порез на промет 'производа. Сви остали буџетски ори-

5 Ст. белеш ке III р. з. 65



ходи, нарочито фжжални, заузимају лодређено место и само 
су допунско средство за локриће расхода, углавном предви- 
ђених за локриће административних издатака републичких и 
месних органа.

Ослањајући се на привреду као свој главни извор при- 
хода, бу(џет обезбеђује и пуну самосталност привредних лре- 
дузећа као 'предуслов за њихов стимулативни рад, лрелушта- 
јући иредузећима на располагање њихова солствена средства 
и низ других могућности лреко финалсиског ллана да по- 
себним резултатима постигнутим у раду дођу до реализације 
прихода којима предурећа слободно располажу. На тај начин 
предузећа имајју у укуоном свом резултату, одноено у укул- 
ним својим потребама однос са буџетом, а инане су у свом 
пословануу^, у оквиру својих финансиских лланова, потлуно 
самостална.

Овакав буџетсжи систем верно одражава не са.мо знатно 
смањење расхода буџета на администрацију већ и измењени 
карактер државног апарата у односу на привреду, што je 
много битније.

Државни апарат постао je руководилац приереде, 
активни учесник у њеном раду, једним делом директно укљу- 
чен са сви,м својим расхо.дима на терет производње, а оста* 
лим делом на терет буџетоких средстава чије извршење има 
за циљ даље лроширење лроизводне снаге схсновних rpaiHa 
наше привреде.

Напоредо са карактеро-м јединственог фонда иовчаних 
средстава и јединством које м«у обезбеђује привредни ллан, 
олштедржавни буџет iy нашем систему не лретставља никажву 
препреку самосталлом финансиском пословању, иницијатив- 
ном привреднам лословању релублика и народних одбора, 
јер Основни закон о буџету предвиђа „да сваки орган др- 
жавне власти има свој буџет «ојим обезбеђује новчана сред- 
ства потребна за вршење Уставом и законима утврђене 
надлежности”.

Буџет виших органа. државне власти садржи само <у|кулне 
буџете нижих оргала, што у поппуности обезбеђује широку 
самоиницијативу и слободу свих нижих ор-гана. Демсжрати- 
зам нашег буџетског система који се заснива на праву сваког 
органа државне власти да има свој буџет и да у датим o i k b h - 

рима сам доноси свој ллан лрибирања и раеходовања аку- 
мулираних лрихада, одговара у потпу.ности демсжратоком 
-карактеру наше народне власти а пре свега федеративном 
уређењу наше земље, јер обезбеђује народним релубликама



буџетсмо право, једно од основних права народних репу- 
блика у самосталном, у границама Устава садржаном, 
управљању.

Овај демократизам се нарочито испољава ,код учество- 
вања република и одбора «у савеаним шриходима и узајамној 
s аинтeресованости иа трибирању сшштедржавних прихода. 
Осим тога, раоподела прихода je још једае снажан стимул 
за правилан однос према заједници.

Нарочито je значацна иерсопектива коју нам овакав бу- 
џетски систем пружа у погледу ликвидације економске и 
културне заосталости лојединих републша. Сва ишравност 
шоставке оттштедржав,ног буџета, као јединственог фонда 
државних новчаних средстава!, марочито ће до<ћи до изра- 
жаја у обилатој ломоћи емономски заосталим рапубликама, 
!без 'Обзира на њихове властите лриходе. Таоко ће и на. буџет- 
Ickom  плану доћи до изража.ја брига заједнице да се ломогне 
оним нашим републикама које треба у што сиоријем вре- 
>мену да достигну еконамоки јаче републике.

Са даљим јачањем држаиног сектора, односјго њ иховим  
'проширењем, кроз буџет ће пролазити све већи део народ- 
иог дохотка и даље бити рааподељиван лрема општеори- 
вредном плану и у складу са материјалним и културним по- 
требама ширсжих народних маса. У перспективи његов ће 
знамај непрестано расти, захватајуЉи све шире новчана сред- 
ства у промету и даље их расподељујући, чиме ће порасти и 
могућност употребе за опште, друштвене сврхе и тих сред- 
'става која засада, због специфичног карактера наше при- 
вреде, нису .обухваћене буџетом, односно финансиским 
>планови1ма.
1 Приличан део новчаних средстава, још увек je изван 
тштпуног домашаја оланског регулисања оштидаја, али овла- 
давање знатним делом роб.не масе и општедржавни при- 
вредни план саздали су потребне услове да питање спти- 
uaja није у знаку сталне бојазни од инфлације и других 
реперкусија стихисжог развижа олтицаја новца, већ један 
од инструмената у привреди, којим je финансиски систем 
овладао и који може управити у лравцу планског развитка.

У вези са овим, на државном сектору привреде, даљим 
развојем, а великим делом већ и данас, новац je лотребан 
предузећима само за непосредне исплате радника и ситније 
исплате, док сва њихова међусобна плаћања треба вршити 
безготовинском употребом, односно вирманом.



тедрж)авни буџет тиме достаје све више и новчаии 
g . рада наше -привреде и нашег држа©ног аиарата, да-
• Ti нам могућност да кроз контролу динаром лако пратимо 

^вој наше привреде, ишуњење планова, резултате оиште- 
^ржавних напора, пораст одбранбене снаге наше земље и 
културног и материјалног лодизања радних маса.

Овакав марактер «ашег буџета намеће народним масама, 
свима нама, велике дужности. Буџетска дисциплина, строги 
режим штедње, широко учешће окод одређивања појединих 
привредних лланова, на бази којих ће доћи финансиоке оба- 
везе за њихово иопуњење, активна борба за реализацију свих 
предвиђених прихода, — сви ови задаци ј.асно покнзују 
оновну чињениц'уЈ да je буџет новчани план извршења инду- 
стријализације земље, моћно оруђе у рукама народне власти 
за њено даље јачање, за привредну изградњу земље, за сна- 
жење наших народа.

Мислим да неће бити грађанина наше земље који се не 
би осетио тшносним лгто ће да учествује у остварењу првог 
великог Титовог плана з а  величииу н,аше земље и наших 
народа.

Молим Народну скупштину да Предлог општедржавног 
буџета за 1947 годину са Финансиским законом прими. 
(Бурно одобравање :и дуготрајан аплауз).

Претседавајући: Дајем одмор од десет минута.

(После одмора)
Претседавајући: Реч има министар индустрије Савезне 

владе друг Борис Кидрич.
Министар индустрије Борис Кидрич (Изборни срез Љу- 

бљша I, HP Словенија): Другови народни посланици, «е- 
када, iy старој Југославији, државни буџети нису били спо- 
собни да непосредно и у целини одразе економску снагу 
наше земље. Зашто они за то нису били шособии?

Прво, зато што држава није била власник основних 
средстава за производњу, која су била имовина страних и 
домаћих капиталиста. Држава, према томе, није владала ни 
«рометом робе ни циркулацијом мовца. Ма да je издавала 
новац и гарантовала за његову вредност, ма да je при томе 
морала узимати обзир законе о потреби усклађивања опти- 
цајне суме новца са сумом вредности робе у промету, јер 
би у противном случају проузроковала инфлациЈу, држава 
није више господарила судбином новца који je сама издала



и за који je гарантовала. С обзиром на приватну свсјину 
средстава за производњу, с обзиром на отсуство било каквог 
продукционог и циркулационог плана, с обзиром на потлуну 
стихијност деловања економских закона у старој Југосла- 
вији, новац je, поред тога што je био платежно средство, 
у целини имао и карактер робе. Држава je могла само један 
мали део те робе да добије шоново у своје руке и да га 
'предвиди у приходима и расходима шог буџета. Ето, то- je 
први узрок зашто државни буџети старе Јутославије нису 
могли одражавати истинску лривредну снагју наше земље.

Друго, вредности које je, € обзиром на природна б о г а т -  
с т Е а  наше земље, могао да створи човечији рад не само што 
нису могле бити обухваћене неким државним планом, п о ш т о  
су остајале ty рукама приватних сопственика основних сред- 
става за производњу, него чак нису остајале ни у самој 
земљи. Огроман део средстава за производњу наше земље 
претстављао je власништво страних капиталиста, који су из 
Југославије за свој рачун извозили како сировине, рудно 
богатство, полуфабрикате и финалне производе, тако и ка- 
питал. За извоз овакве врсте, који се заснивао једино на 
раду наших југословенских људи, наших југословенских 
радника и сељака, наша земља није никада добила одгова* 
рајућу противвредност у увозу. Таква врста извоза значила 
je, -према томе, не само експлоатацију радног човека него 
такође и експлоатацију и сиромашење наше земље, значила 
je искоришћавање привредних снага наше земље у туђу, a 
не iy нашу, југословенску корист. Ето, то je други узрок 
зашто државни буџети старе Југославије ниоу могли непо* 
средно и у целини одражаеати привредну снагу «аше земл>е.

Треће, стара држава претстављала je административно- 
полициски апара.т бивших економски и политички владају- 
ћих (Класа. Њема финансиска политика je, орема томе, прин- 
ципијелно и практички могла бити само 'политика фиокуса и 
фискалног монопола. To није била политика захватања аку- 
мулације из тхривреде. Ма да je амумулација приватних капи- 
талиста била начелно опорезована, тај порез се ника.да није 
до краја доследно о-спваривао' баш због тота што стари др* 
жавни апарат није ни могао ни смео да ради против новча- 
них интереса сопствених господара. Фискус старе Југосла- 
виЈе je, према томе, значио још једно ново оптерећење ши- 
роких потрошача, још једно ново снижавање животног стан- 
^арда народних маса, које није непоередно произилазило 
из продукционих односа. Финансиски извор старе Југосла-



вије није, дакле, била акумулација из привреде, него углав- 
ном фискално оптерећење народних маса. Ето, то je трећи 
узрок зашто држа,вни буџети старе Југославије нису могли 
одражавати истинске привредне снаге наше земље, којима 
су тада владали при.ватни капиталисти и велепоседници.

Насупрот кара.ктеру државних буџета старе Југославије 
наш данашњи буџет непосредно одражава привредну снагу 
наше земље. Зашто?

Он je одражава зато што оу основна средства, за тех- 
ничку производњу у рукама државе, он je одражава зато 
што су главне позиције наше привреде у рукама државе, 
одражава je зато што je он само финансиски одраз нашег 
привредног плана, одражава je зато што je његав основни 
извор акумулација из државне привреде, а не фискално 
оптерећење широких слојева становништва, напослетку, он 
je одражава зато што je данас наша земља господар нашег 
националног богатства, које не експлоатишу више страни 
индустриски барони и финасиски магнати.

У складу са тим битно су се променили и методи наше 
финансиске политике. Фина.нсиски успеси наше државе нису 
данас више питање разних класиочних финансиских маневара, 
него непосредно .питање материјалног биланса наше при- 
вреде. Претпостављајући да ће наша организаци-ја цирку- 
лације новца, платног промета и стицања новца у државну 
благајну са оргаиизационо-техиичке стране испунити своје 
задатке, за нас се данас као прво и основно питање не по* 
ставља да ли ћемо имати довољно новчаних средстава по- 
требних за извршење плана, него да ли ћемо у земљи про- 
извести ону количину материјалних добара, која je потребна 
за изградњу, односно за извоз као противуслугу за увоз 
машина. Ако je наша земља за то способна, онда je самим 
тим осипуран и финансиски биланс, онда je самим тим оси- 
гуран и новац. А ако наша земља за то не би била способна, 
онда никаквим финансиским маневром не бисмо могли оства- 
рити финансиски биланс.

Питање испуњења наших финансиских планова, па 
према томе и питање иСпуњења нашег буџета, који je тако- 
рећи финансиски ллан целокупне наше привреде, јесте, дажле, 
у првом реду питање испуњења нашег годишњег продукцио- 
ног плана.

Натај начин, економско-друштвена структура наше земље 
непосредно открива одлучујући значај који продукциони 
процес има за сваку привреду. Одвојеност финансија, од



'П р о д у ж ц и о н о г  лроцеса, до чега je доводила капитали- 
стичка стихијност, укинута je iy нашој економско-друштве- 
ној структури на једном вишем ступњу економског и дру- 
штвено-г развитка. Финансије су данас постале непосредни 
одраз наше продукције и њених кључних тачака. Зато што 
je наша народна држава власник основних средстава за  
прошводњ|у, зато што она у име маших народних маса др-жи 
у својим рукама целокупни финансиски систем, што плански 
руководи нашим основним индустриским продукционим про- 
цесом, што наше радне масе дајју све од себе за испуњење 
нашег продукционог плана — зато и само зато имамо да,нас 
материјални биланс за изградњу <наше земље, зато и 
са,мо зато имамо гаранцију да ћемо испунити план капиталне 
изградње, зато и само зато можемо данас у буџету постаз- 
љати тако високе цифре.

To je уједно одговор свима онима који се зачуђено пи- 
Tajiy одакле непоколебљива стгбилност наше валуте, као и 
омима неверним Том>а;ма који -су, тобоже, забринути да ли 
ћемо моћи испунити тако велики буџет.

Другови народни посланици, ускоро ћемо имати при- 
лике да у дискусији о Петогодишњем плану детаљније пре- 
тресемо ма.теријалне поставке које предвиђа наш план инду- 
стријализације и електрификације и које се такође одража- 
вају у буџету.

Дозволите ми да у данашњој дискусиј:и подвучем две 
•основне ствари. Бише од половине државних прихода отпада 
на порез на лромет производа и на добит која улази у -са- 
везни и реггубликанске буџете, дакле на непосредну акуму- 
лацију из производње. Ставка расхода индустриЈе и рудар- 
ства не износи чак ни пуну половину прихода које даје тај 
сектор наше државне привреде. Расходи су, дакле, несраз- 
мерно мањи од прихода. У томе je први, основни. аргуменат 
за финансирање индустриског дела наше привреде. Друго, 
већина инвестиционих сума намењена je рационализацији, 
реконструкцији и новој изградњи. Значи, оне су намењене 
проширењу нашег продукционог плана, тј. намењене су не- 
посредно проширењу наше финансиске базе. To je други 
аргуменат за образложење високих буџетских ставки мини- 
старстава која управљају производњом.

Наш буџет, чи:је извршење претставља гаранцију за 
спровођење овогодишњег инвестиционог плана, за чије извр- 
шење опет базу претставља извршење нашег продукционог 
п-1ана, тражи, дакле, од свих руководилаца наше привреде



и наших радних маса ново јачање радног елана. Такав нови 
полет утолико je оправданији и нужнији што -наша акуму- 
лација не само што нема више ничег експлоататорског, као 
што je то било у старој Југославији, него je и изричито 
друштвевдо-kорисна акумулација. Осим тога, њен однос лрема 
тцуној цени коштања кудикамо je повољнији 3ai данашњи 
животни стандард наших радних маса него лио je то био 
однос капиталистичке акумулације лрема трошковима про- 
изводње.

Читава наша привреда — индустрија, рударство, пољо- 
привреда, трговина, саобраћај итд. — има данас један je- 
динствени задатак: испунити и премашити лродукционе пла- 
нове, и, истовремено, тачно извршти све финансиске лро- 
писе који обезбеђују да се испуњење продукционог плана 
одмах одрази и на исгауњење финансиског плана. Такав je 
задатак наше привреде у односу према великој планској 
изградњи у тсжу ове и идућих година, за коју je потстрек 
и лганију дао друг Тито, такав je задатак наше привреде та- 
кође и у односу према овогод^шњем буџету, тј. према, ово- 
годишњем финансиском одразу наших напора на привред- 
ној изградњи наше земље. (Буран и дуготрајан аплауз).

Претседавајући: Молим друтгове народне посланике који 
желе да учествују у дисиусији да се пријаве Секретаријату.

Данашњу седницу закључујем а идућу заказујем за сутра 
у 16 часова .

(Седница je закључена у 18,45 часова).



ZAJEDNIČKA SEDNICA SAVEZNOG 
VEČA I VEĆA NARODA

T r e ć a  s e d n i c a
(28 marta 1947)

Početak u 16,10 časova.

Pretsednika Vlade maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita 
i članove Savezne vlade, pretsednika Saveznog veča Vladimira 
Simiča, pretsednika Veča naroda Josipa Vidmara i članove 
pretsedništva oba doma pri ulasku u dvoranu narodni poslanici 
stoječi pozdravljaju burnim aplauzom.

Pretsedavao pretsednik Saveznog veča Vladimir Simič.
Pretsedavajuči: Otvaram treču zajedničku sednicu III re- 

dovnog zasedanja Saveznog veča i Veča naroda Narodne skup- 
šti'ne FNRJ. Zapisnik današnje sednice vodice narodni poslanik
i sekretar Ljubčo Arsov. Izvolite čuti zapisnik prošle sednice.

Sekretar Ljubčo Arsov čita zapisnik treče zajedničke 
sednice.

Pretsedavajuči: Jma li primedaba na proči:ita»ni zapisnik? 
(Nema). Pošto primedaba nema, zapisnik se overava. Nastavlja 
se pretres Predloga opštedržavnog budžeta sa Predlogom fi* 
nansiskog zakona za budžetsku 1947 godinu. Reč ima ministar 
unutrašnjih poslova Savezne vlade drug Aleksandar Rankovič. 
(Dugotrajan i buran aplauz).

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Rankovič (Izborni 
srez Beograd VI, NR Srbija): Drugovi narodni poslanici, kada 
je Narodna skupština pretresala budžet za prošlu godinu, mi 
smo mogli da utvrdimo brzo sredivanje unutrašnjih prilika u 
našoj zemlji. Tako brzo obezbedenje uslova za mirni i normalni 
razvoj u prvom posleratnom periodu, kada su mnoge teške



posledice rata još bile tako vidne i osetne u svim krajev'ma 
naše države, bilo je mogučno upravo zbog toga što je Jugosla
vija izašla iz oslobodilačkog rata iz temelja izmenjena, na pot- 
puno novim temeljima zasnovana država, kao demokratija no- 
voga tipa. Narodna vlast u Jugoslaviji upravo je izrasla i poka
zala svoju životnu snagu još u toku samog rata. Oslobodilačka 
borba donela je rešenja celog niza osnovnih pitanja, omogu- 
čila našim narodima nove puteve razvitka, dala čvrste temelje 
novoj državnoj organizaciji. Iz samog naroda izraslo je novo 
državno rukovodstvo. Bild smo u stanju da na tim temeljima 
odmah posle rata pristupimo bez lutanja i kolebanja daljem 
izgrađivanju našeg novog državnog, privrednog i društvenog 
poretka, da taj novi poredak konsolidujemo i kroz naše novo 
zakonodavstvo i kroz novi Ustav koji je danas primer nove, 
istinske narodne demokratije. Bili smo u stanju da sigurno, bez 
potresa, čak i bez ikakvih vidnih teškoča i poremečaja savla- 
damo ostatke reakcije koja je sve svoje nade u borbi protiv 
novog poretka zasnivala na zločinačkoj akciji ostataka razbi- 
jenih izdajničkih vojnih formacija i na moralnoj i drugoj po
moči reakcije izvan zemlje. Danas samo okoreli neprijatelji 
nove Jugoslavije mogu ospo»ravati nadmočnost naše nove de
mokratije nad »demokratijom« starog tipa. Da bi ta nadmoč
nost bila još jasni ja dovoljno bi bilo napraviti poredenje sa 
onim zemljama u kojima je tzv. zapadnjačka demokratija tako 
sigurno uspela da stvori haos, privredno ra-sulo i da izazove 
gradanske ratove, u kojima ona redovno potstiče i svestrano 
pomaže reakcionarne snage protiv demokratskih težnji naroda. 
U sredenosti naših unutrašnjih odnosa, u našem sigurnom unu- 
trašnjem miru i u čvrstini naše nezavisnosti ne treba tražiti 
nikakvu zagonetku. Čitava tajna leži u tome što je naš novi 
poredak dovoljno čvrst i snažan da osigura svoj sopstveni 
mirni razvitak, -ostajuči Slobodan od uticaja Г mešanja spolja.

U tome znaku daljeg izgradivanja, sigurne konsolidacije i 
daljeg razvijanja velikih tekovina narodne borbe, kretala se 
pmtekla godima. Naš Ustav potvrdio se kao nerazorivo čvrst 
temelj našeg novog poretka, nai kome smo kroz ovo vreme gra
dili i na kome počiva dalja izgradnja naše privredne moči. To 
je osnova i za petogodišnji privredni plan koji če pred ovaj 
visoki dom bitii iznet u toku w o g  zasedanja, a čiju finansisku 
osnovu pretstavlja buidžet koji sada pretresamo.

Izbori za Narodni front u svim našim narodnim republi
kama i zemaljske konferencije Fronta pokazali su duboku pri
vrženost 'ogromne večine naroda narodnoj demökratiji i na-



rodnoj vlasti. Obuhvatajuči sve radne mase, Narodni front sve 
više postaje garancija da če biti ostvareni' zadaci obnove, pri- 
vredne izgradnje i kulturnog podizanja naše zemlje. Njegove 
organizacije takmiče se u primanju obaveza ne samo za uspešno 
sprovođenje zadataka koje če petogodišnji plan postaviti, nego
ii za izvršenje niza dobrovoljnlih lokalnih radova. Ovakav opšti 
polet svih radniih ljudi, živa aktivnost svih narodnih organiza
cija na svim poljima rada najbolje svedoče o spremnosti radnih 
masa za izvršavanje zadataka koji se postavi j a ju u svt'm obla
stima narodnog i državnog žiivota.

Godinu dana posle donošenja saveznog Ustava, donele su 
ustavotvorne skupštine narodnih republika ustave, koji, ustvari, 
dovršavaju izgradnju naše federativne države na -onim čvrstim 
temeljima bratstva i ravnopravnosti kojij su položeni na Drugom 
zasedanju AVNOJ-a u Jajcu. Izbori za ustavotvorne skupštiine 
narodnih republika, rad tih skupština, jednodušno i oduševljeno 
prihvatanje njihovih odluka od Strane svih naših naroda, zako- 
nodavni rad koji narodne skupštine republika razvijaju posle 
donošenja svojih ustava, znatni uspesii obnove i izgradnje — 
koji su na tim skupštinama bili zabeleženi, — sve su to vidni 
znaci sve večeg učvrščivanja našeg novog poretka kojiii nesum- 
njivo otvaraju perspektivu za punu pobedu na polju naše dalje 
izgradnje. Na taj način izgradnja ustavnog poretka naših .na
rodnih republika na temeljnim načelima saveznog Ustava znači 
novu veliku pobedu naše narodne demokratije.

Opšti zakon o narodnim odborima s jedne i pojačana 
aktivnost d saradnja organizacija Narodnog fronta sa na-rodnim 
odbonima s druge Strane, znatno su doprineli poboljšanju rada 
narodnih odbora kao osnovnih organa državne vlasti. Oči- 
gledno, ljudi iz široke mase radnog naroda, koji su rantije bili 
samo predmet ugnjetavanja, ne mogu preko noči postati maj* 
stori u rukovođenju državnim poslovima. Oni če, nema sumtnje, 
sve više dzrastati i sticati iskustvo u rešavanju svojih ravno- 
pravni:h problema i zadataka s kojima se svakodnevno susreču 
u radu. Pri torne su, razume se, neizbežne i mnoge greške. A 
tamo gde narodne masovne organizacije i Narodni front nisu 
dovoljno budni, gde ne uspevaju da razviju aktivnost masa u 
pomaganju narodnih odbora i u pravilnoj i efiikasnoj kontroli 
nad njihoviim radom, često dolazi do toga da se odbori odva- 
jaju od naroda, da se birokrafciziraju i da počinju guibi.t.i karak- 
ter pravih organa narodne vlasti. Stara Jugoslavija, izgradivana 
Pod nenarodnim režimima, gde je nestalo svakog traga narodne 
samouprave i gde je policija propisivala zakone i nametala svoje



korteše u, tobože, samoupravnim organima, ostavila je u naslede 
mnoga naopaka shvatanja vlasti, kao i mnoge ljude tipa neka- 
dasnjeg opštinskog delovode i čate, koji, kad se uvuku u na
rodne odbore, produžuju da rade na stari način i po starim 
birokratskim i pandurski'm navikama. Za takve elemente lični 
su interesi liznad svega, oni su potpuno tudi samome duhu na
rodne vllasti, oni razjedaju narodnu vlast tamo gde uspevaju da 
se usled nebudnosti i nedovoljne aktivnosti narodnih organiza
cija uvuku u narodne odbore. Oni su, ustvari, neprijateljii na
rodne vlasti i sam narod ima ne samo pravo nego ii dužnost da 
ih ukloni iz organa narodne vlasti.

Teškoče na ko je smo naišli prilikam otkupa žita u nekim 
krajeviima, naročita u Vojvodini, pokazuju ne samo da u poje
dinam odborima i narodnim organizacijama ima ljudi koji ne 
shvataju naloge koje danas postavljaju državne vlasti, nego i 
ljudi koji koče izvršenje tih naloga. Jedan deo bogati h seljaka, 
naročita u Vojvodini, nije se pokazao voljan u izvršenju svojih 
obaveza prema državi i zajedniici. Zbog njiihovog bogačenja i 
špekulisanja s viškoviima morali bi da gladuju radnici, namešte- 
nici, siromašni seljaci i narod krajeva koji su najviše postra- 
dali u ratu. Ali mi se s tim nečemo i ne možemo pomiriiti. Oba- 
veze prema državi i zajednicii važe i za njih. I mi mislimo da 
treba u tom pogledu otstraniti svakO' kolebanje. Narod treba 
da ukloni sa odgovornih mesta sve one koji bi ma na koji 
način smetali da se ostvari plan u ishrani naroda, (koji bi svo
jim radom pomoglii bogačenje pojedinaca na račun narodnih 
masa.

Novi sistem naše državne organizacije i čitavag našeg dru- 
štvenog poretka odredio je položaj i zadatke lokalnih organa 
Ministarstva unutrašnjih poslova, koji se bitno razlikuju od 
organa Ministarstva umitrašnj&h poslova stare Jugoslavije. 
Odeljenja i otseci unutrašnjih poslova, iako su neposredno pot- 
činjemii ministru unutrašnjih poslova narodne republike, ne 
‘funkcianišu nezavisno od narodnih odbora, več se naiaze pri 
narodnim odbonima i istovremeno su i organi samog narod
nog odbora. Odeljenja, odnosno otseci unutrašnjih poslova, 
izvršavaju naredenja narodnih odbora i izvršnih odbora pri 
kojima se naiaze. Otseci i odeljenja unutrašnjih poslova vrše 
samo poslove održavanja javnog reda i mira i obezbedenja 
'javnog poretka prema propisima viših državnih organa, ali i 
ovde orni: stoje pod kontrolom pretstavničkih organa državne 
vlasti — narodnih odbora koji mogu ocenjivati njihov rad i 
podnositi predlog viišim državnim organima.



Narodne republike donele su zakone o izboru narodnih 
odbora, i u toke ove godine biče u svim republikama sprove- 
deni izbori za narodne odbore. Več su raspisani izbori za mesne 
narodne odbore u Narodnoj Republic^ Hrvatskoj, kao i za izbor 
gradskog i reonskih odbora za -grad Beograd. Izbori' za narodne 
odbore pružiče priliku da se, uz potrebnu budnositi i široko 
razvkjenu aktivnost svih narodnih organizacija, narodna vlast 
•očistili od svih elemenata koji su narodnoj vlasti tudi i neprija- 
teljski. čiščenje narodnih odbora od takvih elemenata. biranje 
u narodne odbore najboljih i narodnoj vlasti najodaniijih Ijudii, 
kojima leže na srcu samo interesi naroda, pravičnost u radu, 
eto, to  su, uglavnom, zadaci koje treba da imaju u v:du na
rodne organizacije u pripremama za izbore i u toku izbora. 
Pri' tome, moramo bitii svesni ogromnog značaja koji u čitavoj 
našoj državnoj 'organizaciji imaju mesni' i, uoipšte, lokalni na
rodni odbori kao osnovni organi državne vlasti, kao organi koji 
pretstavljaju političku osnovricu čitayog našeg državnog 
poretka.

Ja sam potpuno uveren da če narodne organizacije razviti 
svoju budnost i aktivnost u tom pravcu i da če izbori za na
rodne odbore u velikoj meri podiči kvalitet sastava i kvalitet 
rada narodnih odbora i svih drugih organa narodnih vlasti.

Organi javnog reda stare Jugoslavije bili su glavno upo- 
rište svih nenarodnih režima. Ondašnji vlastodršci, nemajuči ni- 
kakvog korena i oslonca u narodu, masovno su rekrutovali po- 
lidiju i žandarmeriju uglavnom dz ološa, zaostalih i reakcionar
nih elemenata i — vrlo retko — od poštenih ljudi iz takozva- 
nih pasivnih krajeva, koje ja stvarno samo eknomska beda 
naterala da podu u žandarmeriju radi kakve takve zarade. Va- 
spitani u duhu borbe protiv demokratskih težnji! naroda, organi 
javnog poretka stare Jugoslavije rrnaili su jedmi zadatak: ugu- 
šivanje revolucionarnih pokreita radnika i seljaka i nacionalno- 
oslobodilačkih pokreta potlačenih naroda. Stara Jugoslavija, 
'kao i svaka druga kapitalistička zemlja, bila je najizrazitiji 
primer »vladanja« narodom protiv voilje i raspoloženja samog 
naroda, održavanja vladajučeg poretka isključivo na policiskom 
i žandarmskom bajonetu. Taj bajonet podjednako su osetili. na 
svojim ledima radnici za vreme svojih štrajkaških akcija, seljaci 
u borbi za demokratska prava i zaštitu svojih interesa, štu
denti kroz svoje poznate demonstracije za bolj i- život i srečnjiju 
budučnost omladine i čitavog naroda. Jednom reči, stara Jugo- 
slavija bila je pretvorena u tamn'ieu za naše narode.



Organizovani i vaspitani u cilju zaštite iL obezbedenja vla
davine nenarodnih režiima, organi javnog reda stare Jugosla
vije za vreme narodnooslobodilačke borbe bili su se, kao i: nji
hovi gospodari, potpuno stavili u slu-žbu okupatora. U toku 
«narodnooslobodilačke borbe razbijena je i ta organizacija, jer 
je ona bila smetnja za ostvarenje nacionalne slobode i vekovnih 
demokratskih težnji:, naših naroda. Sa uništavanjem starog apa
rata koji je služio okupatoru, na oslobodenoj teritoriji pojavio 
se problem obezbedenja reda, odbrane od prikrivenih neprija- 
telja i bezbednosti gradana. Sam narod bi o je priinuden da se 
naoružava radi zaštite reda i poretka u pozadüni, radi odbrane 
od upada neprijatelja na oslobodenu i poluoslobodenu teri
toriju.

ilz ove narodne samozaštite u toku narodnooslobodilačke 
borbe ponikla je narodna milicija. Iz posebnih oružanih odreda: 
seoske straže, narodne zaštite itd., formiranih u toku narodno- 
oslobodilačke borbe prema lokalnim potrebama i sa zadacima 
koji su tada odgovaralii ciljevima narodnooslobodilačke borbe,
— posle konačnog oslobodenja naše zemlje organizovana je 
narodna milicija. Razumljivo, takva jedna mlada organizacija 
do tada nepoznata u našoj zemlji, u našem narodu, nije mogla 
odmah — ni po svojoj stručnosti, ni po svome sastavu — odgo
voriti komplikovanim zadacima ii problemima s kojima se sva- 
kodnevno susretala u vršenju svoje službe.

Ali:, danas se može slobodno reči da je naša narodna mili* 
cija posle upornog rada i čitavog niza mera, stala na svoje 
vlastite noge, da iz dana u dan stiče sve veče iskustvo i da pni- 
lično dobro vlada svojim poslom. Sama činjenica da su pripad
nici narodne mili:cije rekrutovani, uglavnom, iz redova radnika 
i seljaka, najbolja je garancija njenog pravilnog rada i odnosa 
prema narodu, njenog daljeg razvitka i usavršavanja.

Narodna milicija, kao izvršni orgar^ državne uprave u na
rodnim republikama i administrativno-teritorijalnim jedini- 
cama, lima osnovni zadatak: čuvanje javnog reda i mira, dr
žavne, društvene i privatne imovine i bezbednosti gradana, kao 
i ukazivanje pomoči državnim organima radi obezbedenja 
pravnog poretka. Konačni organizaciiooi oblici, zadaai i ovla- 
ščenja, kao i sva druga pitanja od kojih zavisi čvrstina r: pravi- 
lan razvoj milicije, rešeni su Zakonom o narodnoj miiliciji, koji 
je stupio na snagu 17 decembra 1946 godine, Uredbom o disci 
plini u narodnoj milici ji, Uredbom o mvalidima narodne milii- 
cije, Pravilnikom o prinadležnostr pripadnika narodne miliaije 
i Pravilnikom o prinadležnostima indusitrisko-zavodske narodne



miliicije, koji su doneseni na osnovu ovlaščenja u pomenutom 
zakonu.

Pripadnici narodne milicije imali su prilično uspeha u iizvr- 
šavanju postavljenih zadataka. Oni su, u saradmji sa organima 
Uprave državne bezbednosti, dopnineli L hvatanju razbijenih 
banditskih grupica, a sa organima suzbijanja kriminaliteta pro- 
nalaženju izvršilaca krivičnih dela. Naročito je iimala uspeha va- 
trogasna narodna miliaija, koja je uz pomoč dobrovoijnih va- 
trogasn^h društava — iako sa nedovoljnim inventarom — spa- 
sila od potpunog uništenja ogromnu državnu, zadružnu i prir 
vatnu imovinu. U toku prošle godine zajedno sa vatroigasnorn 
narodnom milicijom uzelo je učešča u gašenju požara 50.528 
vatrogasaca — gradana. S obzirom na karakter vatrogasne 
službe, kod nas 'ima najviše uslova da se razvije dobrovoljno 
vatrogastvo i ovoj vrsti vatrogastva biče poklonjena pažnja, 
a naročito industrisko-vatrogasnim jedinicama, koje su osno
vane po svim industriskim preduzečima.

Osobita pažnja posvečuje se svestramom uzdizanju pripad
nika narodne milicije, a naročito njihovom stručnom ospo- 
sobljavanju. Sve narodne republike organkovale su škole na
rodne milicije u kojima se obučavaju rukovodioci i narodni 
miliciOineri. Pri saveznom Ministarstvu unutrašnjih poslova 
osnovana je škola za oficire narodne milicije. U toku prošle 
godine u svim republikama prošlo je kroz škole 2.639 milici,o- 
nera d 500 komandira milicionerskih Staniča i sreskih rukovo- 
dilaca. Pored kurseva za opštu narodnu miliciju održanii su kur- 
sevi za vatrogasnu I: za saobračajnu narodnu miliciju. Nema 
sumnje da če ove kao i mnoge druge mere još više dotprineti 
učvrščenju discipline u narodnoj miliiciiji, poboiljšanju njenog 
sastava, stručnom savladivanju operativnih zadataka. Upornim 
proučavanjem postoječih zakona, uredaba, pravilnika i drugih 
propisa, narodni miliciioneni če zaista postati ne samo sposobni 
službenici nego i pravični u vršenju svoje službe.

Kao organ nove narodne vlasti, narodna milicija u svom 
radu mora se oslanjatj u prvom redu na radne mase, jer če 
kod njih naiči na siigurnu h svestranu pomoč u izvršavanju po
javljenih zadataka. Samo na taj način ona če opravdati i izvr
šiti svoju časnu ulogu, ulogu vennog čuvara tekovina velike 
oslobodilačke borbe, i novog društvenog poretka. I ona če na 
taj način pomoči i obezbediitii nesmetano izvršavanje petogo- 
dišnjeg plana industrijalizacije i elektrifikacije nove Jugoslavije.

Organima unutrašnjih poslova zadaje prilično veliku brigu 
Problem kriminaliteta. Od ukupnog broja svih vrsta krivičnih



dela, izvršenih u toku 1946 godine, jednu trećimu čine krivična 
dela nedopuštene špekulacije i nedopuštene trgovine. Ali, ako 
se uporedi stanje kriminaliteta u našoj državi u 1946 godini 
sa stanjem u ranijim godinama, može se konstatovaiti da je 
kriminalitet prošle godine bio u stalnom opadanju. Nesumnjčvo, 
na izvesno smanjenje kriminaliteta imali su znatnoig uticaja, 
s jedne Strane, političko, socijalno i ekonomsko sredivanje pri
lika u zemlji, a s druge, uporna delatnost naših organa. U vezi 
sa ovim problemom potrebno je naročito podvući teškoce sa 
napuštenom maloletnom decom, koja su usled teških socijalnih, 
ekonomskih li političkih prilika u staroj Jugoslaviji, zatim usled 
teških uslova života za vreme okupacije, bila prepuštena životu 
na ulici. Rešavanju ovoga problema posvečena je naročita 
pažnja i sa nadležnim socijalnim, prosvetnim i zdravstvenim 
ustanovama odredene su potrebne mere kako bi se ova deca 
prevaspitala u stručnim i drugim školama i tako povratila nor- 
malnom životu, te postala korisni članovi naše društvene 
zajednice.

Ako je pojava kriminaliteta u staroj Jugoslaviji bila soci
jalno zlo, uslovljeno nepravednim društvenim uredenjem i još 
nepravednijim odnosiima medu ljudima, u novoj Jugoslaviji 
otklonjeni su uzroci takvih pojava i več sada stvorene znatne 
mogučnosti rada i pristojnog života za svakog njenog grada- 
nina. Niije slučajna pojava da u oblasti kriminaliteta vidno 
niesto zauzima nedopuštena špekulacija, razne malverzacije, 
utaje i potkradanje državne i društvene imovine i druge vrste 
zločina prema državi i narodu.

Ako danas pogledamo iz kojih se slojeva rekrutuju ove 
štetočine, videčemo da su to u večini slučajeva oni' isti društveni 
paraziti koji su i pre i za vreme rata navikli da žive na tud 
račun i na lak način. Zato oni neče danas da zavrnu svoje 
rukave li da se prihvate posla i poštene zarade. Naša zemlja je 
danas tako uredena da može pružiiti posla d zarade svakome 
ko želi da radi. Rad poštenih ljudi ceniče se i nagradivati, a 
štetočine svake vrste p rog o niče se i uništavati.

Drugovi narodni poslanici, dozvolite da se i ovoga puta 
osvrnem sa nekoliko reči na beznačajne ostatke bandi koje su 
za vreme rata pripadale raznim kvislinškim formacijama. Vama 
je poznato da se ovde radi skoro isključivo o četnicama i usta* 
šama koje su njiihov: gospodari ostavili na cedilu u momentu 
oslobodenja naše zemlje, a sami se povukli u inostranstvo i sta
vili pod okrilje inostrane reakciije — njihovih naredbodavaca iz 
vremena rata. Danas možemo reči da su se ne samo konačno



izjalovile sve nade domače i inostrane reakcije u neki otpor 
ovih bednih ostataka meprijatelja naše zemlje, nego da u takvu 
mogučnost zaista više niko ne veruje. Sva neozbiljnost mega
lomanskih planova i podle propagande o nekakvom oružanom 
ustanku protiv današnje Jugoslavije izišla je na videlo u pro
cesu jednom od najpoznatiijih izdajnika naše zemlje — Draži 
Mihajloviču.

Posle ovog procesa i definitivnog poraza politike nekakvog 
oružanog otpora, posle našiih ogromnih uspeha na privrednom 
polju i opšte konsolidacije prilika u zemlji, nastala je potpuna 
demoralizaoija u redovima takozvanih opozicionih političara iz 
bivših gradanskih istranaka. Neki su umukli i uvukli se u mišje 
ruipe, a neki su se srozali na ulogu običnih špijuna i izdajnika 
zemlje i naroda.

Sve ove okolnosti dovele su i do potpunog razbijanja i 
uništenja ostataka četmička-ustaških bandi ii danas je zaista 
vrlo redak slučaj da se negde još održavaju makar i u manjim 
grupicama. Iz podataka koje ču ovde navesti to  če se najbolje 
videti.

U vremenu o.d 1 marta 1946 do 1 marta 1947 godine pre
dalo se vlastima 1179, a ubijeno je ili pohvatano prilikom oru
žanog otpora 3467 odmetnika. Svi su oni posle oslobodenja 
zemlje i razbijanja kvislinških formacija ostali u odmetništvu.

Na dan 1 mar.ta 1947 godine ostalo je još na čitavoj teri
toriji Federativne Narodne Republike Jugoslavije nepri
javljeni/h vlastima ukupno 1778 odmetnika, i to u Narodnoj 
Republici Srbijii 486, u Narodnoj Republici Hrvaltskoj 337, u 
Narodnoj Republici Sloveniji 85, u Narodnoj Republici Bosni 
■i Hercegovini 643, u Narodnoj Republici Makedoniji 87 i u 
Narodnoj Republic! Crnoj Gori 120.

Nema nikakvog izgleda za njihovo dalje skrivanje od 
vlasti pa se nadamo da če se ii ovaj neznatan broj za vrlo 
kratko vreme svesti na minimum, bilo predajom vlastima, bilo 
na koji drugi način. Poučeni dosadašnjim gorkim čskustvom, 
večina njih biče prisiljena da se sami stave na raspoloženje 
narodnim vlastima, a one koji to ne učine zadesiče sudbina 
raznih Kalabiča, Krsta Popoviča, Tešanoviča, Gutiča i drugih.

Ja želim, drugovi poslanici, da pred vama ovom prilikom 
Staknem neumorni rad organa Uprave državne bezbednosti. 
Njihova upomosifc u radu, nesebično zalaganje i sprovodenje 
postavljenih zadataka, bezgranična vernost i ljubav prema 
svome pozivu, može da bude najlepši primer kako se požrt- 
vovano služi i voli država i narod. (Burno odobravanje).

6 Ст. белеш ке III p. 3. 81



Što se tiče pitanja ratndh zločinaca i našeg zahteva za 
njihovo izručenje našim vlastima, mogu reči da su u toku cele
1946 godine, kao i prvih meseci ove godine činjeni veliki 
napori u cilju da bi njihovo izručenje krenulo bržim i efika- 
snijim putem. No, uprkos svih nastojanja, rezultati nisu ni- 
malo zadovoljavajuči. Savezničke okupacione vlasti u američ- 
kim, britanskim i francuskim okupacionim zonama Nemačke 
i Austrije, kao i u Italnji, činile su i čine smetnje i teškoče u 
pogledu pronalaženja, hapšenja i izručenja ratnih zločinaca i 
izdajnika. Nisu naišle na potreban odziv ni naše diplomatske 
intervencije i proteste kod samih savezničkih vlada.

Nekoliko cifara najrečitije pokazuju koliki su naši napori 
oko izručenja ratnih zločinaca i izdajnika: kod Komisije TJjedi- 
njenih naroda za ratne zločine u Londonu mi smo do početka 
ove godine registr ovali ukupno 2104 ratna zločinca, od ko jih 
1123 Nemaca i Austrijanaca, 759 Italijana, a ostali pnipadaju 
drugim narodnostima.

Medutim, iz pomenutih oblasti dosada nam je izručen 
ukupno 121 ratni zločinac, od kojih 115 Nemaca i Austrijanaca, 
a ni jedan jedini italijanski ratni zločinac.

Iz zapadnih okupacionih zona Nemačke i Austrije, zatim iz 
Italije, traženo je da nam se izruči 947 jugoslovenskih ratnih 
zločinaca i izdajnika. Od toga broja dosada nam je lizručeno 
samo 43 takva lica.

Koliku zaštitu ratni zločinci uživaju kod savezničkih vlasti 
najbolje se vidii na primeru zloglasnog fašističkog generala 
Roate, kojiii danas ima čak d takvu sl obodu da objavi knjigu 
»Osam miliona bajoneta«, a pukovnik Angelini »Logorske vaitre 
u Hrvatskoj«. Tu se zločini nad našim narodima prets.tavljaju 
kao politika i vojničkdi zanat.

Naši narodi su dali suviiše velike žrtve u borbj protiv faši- 
stičkih okupatora i nikada se ne mogu pomiriti sa ovakvom 
praksom u pogledu kažnjavanja rafcndh zločinaca, sa očiglednim 
kršenjem pozitivnih medunarodmih zakona.

Medu tzv. raseljenim licima i izbeglicama u zonama Ne
mačke v. Austrije, kao i u Maliji, naiaze se mnogobrojni ratni 
zločinci 'ii lizdajnici čije je izručenje davno traženo s naše Strane. 
Međutim, ti zločinci ni do danas nisu izdvojeni od ostalih ra- 
seljenih lica i izbeglica več uživaju istu pomoč i povlastice, a 
istovremeno fizičkim i moralnim terorom sprečavaju repatri- 
jaciju ornih raseljenih Idea koja žele da se vrate u svoju otadž- 
binu. Oni šire klevetničku i neprijateljsku propagandu proitiv 
naše zemlje i narodnih vlasti, pripremaju i sprovode zločinačke



akcije protiv naše zemlje rj naših pretstavnika u onostranstvu, 
kao što je mucko ubistvo našeg konzula u Napulju — Vicka 
Glunčiča koji je ubijen na očigled organa britanskih vlasti.

Naši se narodi ne mogu pomiriti s činjenicom da se 
i posle dve godine od svršetka rata podržavaju i tolerišu 
razne vojničke ii poluvojničke kvislinške, izdajničke organiza
cije kojima rukovode utvrdend ratni zločinci. U poslednje 
vreme, otkako se očekuje skoro povlačenje anglo-američkih 
okupacionih vlasti: iz Italije, organizuje se .povlačenje i • ratnih 
zločinaca i izdajnika. Poznato je da su mnogi več prebačeni u 
Argentinu, Brazdliju i druge zemlje. Isto tako je poznat o da su 
na teritoriji vatikanske države ili po raznim manastirima i za- 
vodima sklanjani mnogi teškii ratni zločinci i dzdajnici.

Navedene činjenice pretstavljaju samo nekoliko primera, 
ali one dovoljno jasno pokazuju da izvesne savezničke vlasti 
sistematski ometaju pronalaženje, hvatanje i dzručenje ratnih 
zločinaca i izdajnika. Time se, ustvari, na čudnovat i nerazu
mljiv način, štite ona lica na čije su se gonjenje i kažnjavanje 
obavezale savezničke vlade mnogim svečanim dzjavama i medu- 
narodnim sporazumima.

Stanje u kazeno-popravnim domovima u toku protekle go
dine znatno se poboljšalo. Posvečena je ozbiiljna pažnja stva- 
ranju povoljnih uslova života i rada u tim ustanovama. Život i  
rad u kaznendm ustanovama, prava i dužnosti osudenika regu- 
lisani su propisima i uputstvima, u prvom redu pravilnikom o 
kućnom redu za kazneno-popravne domove, okružne i sreske 
zatvore i pravilnikom o kučnom redu za popravne domove 
osudenika-maloletnika. Kako je osnovni cilj kazne prevaspita- 
vanje osudenika, njihovo popravljanje i vračanje normalnom 
životu, Ministarstvo unutrašnjih poslova u torn smislu preduzelo 
je čitav niz mera d u toku prošle godine post'ignuti su znatni) 
rezultati.

U večem broju kazneno-popravnih domova danas se pri- 
kazuju filmovi, pozorišni komadi, drže se stručna predavanja. 
U cilju suzbijanja nepismenosti kod osudenika u svim kaznenim 
ustanovama obrazovam su analfabetski tečajevd na kojima se 
uspelo suzbiti nepismenost od 10'% na 3%.

Ali, jedno od osnovnih i najuspešnijih sredstava za preva- 
^itavanje osudenika jeste rad. Zato su organizovane veče <i 
manje radionice u kazneno-popravnim domovima, u kojima 
osudendci rade d uče razne zanate. Veliki broj osudenih stručnih 
iica več je u toku prošle godine dodeljen pojedinim preduze-



ćima u kojima oni danas rade skoro pod istim uslovima kao i 
sl obodni gradani.

Za osudenike-maloletnike obrazovani su posebni domovi, 
u kojima se orni. pod povoljnim uslovima prevaspitavaju. Naro
čito se vodi računa o nastavi i njihovom stručnom uzdizanju i 
u torn oilju organizovane su radionCce za izučavanje raznih za- 
nata, kao i kursevi za izučavanje školskih predmeta. Briga, o 
prevaspitavanju osudenika-maloletnika ipoverena je biranim va- 
spitačima, učiteljima koji su specijalno za ove zadatke 
postavljeni.

Sve ove mere, ustvari, znače ostvarenje onog cilja koj: 
kazna ima u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji — 
učvrščivanje i razvijanje onih pozitivnih osobina kod <osude- 
nika, koje če ga odvratitlii od daljeg vršenja krivičnih dela i 
prilagoditi opštekorisnom društvenom radu. Koliko su ove 
mere imale pozitivnog uticaja na osudemke, najbolje se vidii 
iz sledečih podataka: u toku 1946 godine pušteno je na uslovni 
otpust 10411 osudeirh lica, i to: u Narodnoj Republici Srbiji 
4371, u Hrvatskoj 3672, u Sloveniji 806, u Bosnii i Hercegovini 
938, u Makedoniji 341 i u Crnoj Gori 283. Osim toga amnesti- 
rano je ili pomilovano u istoj godini 6309 Idea.

Osüm kazneno-popravnih domova postoje još ii logori za 
ratne zarobljeniike. Postupak sa ratnira zarobljenicima ureden 
je prema propisima medunarodne konvencije iz 1929 godine. 
Svi ratni zarobljenici, osim bolesnih i oficira, zaposleni. su prema 
svoj'im stručnim sposobnostima u poljoprivredii, industriji i 
drugim radovima na obnovi zemlje. U toku 1946 godine repa- 
trirani su ratni zarobljenici svih narodnosti» osim Nemaca, 
Austrijanaca i jednog manjeg dela oficira i podoficira Itali
jana. Na osnovu naredbe vrhovnog komandanta Maršala Jugo
slavije upučeno je kučama 10882 JtaHjana, a takode je pušteno 
Г 11526 Nemaca i 5364 Ausitrijanaca.

Drugov»!. narodni poslanici, ja sam uveren da danas niko 
ne može osiporavati da je u našoj zemlji, u ovom relativno 
kratkom posleratnom periodu, došlo do značajnih promena i 
velikog napretka na svim poljima državnog i društvenog ži- 
žota. Jedan od značajnih momenata našeg unutrašnjeg života 
jeste nesumnjivo i naš uspeh na liniji učvrščivanja т daljeg 
razvijanja bratstva i jedmstva naših naroda, koje je iskovano 
u vatri narodnooslobodilačke borbe !pod rukovodstvom druga 
Tita. (Buran aplauz).

Nema sumnje da je i taj momenat bio jedan od najznačaj- 
niijih preduslova svih našiih dosadašnjih usipeha. Čvrsta poveza-



nost radnika, seljaka, inteligencije i svih radnih slojeva u jedin- 
stvenom frontu rada, najbolja je garancija daljeg poleta čitave 
narodne pnivrede i jačanja ekonomske i političke moči naše 
zemlje.

Srećnija budučnost i blagostanje naših naroda zahtevaju da 
svaki gradanin nove Jugoslavije svim svojim srcem pristopi 
izvršavanju Petogodišnjeg plana. To če biti naš najplemenitiji 
dug prema svim onim žrtvama koje su u^velikom oslobodilačkom 
ratu pale za slobodu naše zemlje. (Buran i dugotrajan aplauz).

Pretsedavajuči: Reč ima ministar bez} portfelja Savezne 
vlade drug Milovan Đilas.

Milovan Đilas (NR Črna Gora): Drugovi narodni poslanici, 
pred vama se nalazi Predlog opštedržavnog budžeta za budžet- 
>ku 1947 godinu i u tom budžetu su obuhvačeni d budžeti Ko
miteta za škole i nauku, Komiteta za kulturu i umjetnost, Ko
miteta za kinematografiju i Komiteta za radiodifuznu službu.

Dopustite da se sa nekoliko rijeoi osvrnem na uspjehe koje 
je naša zemlja u toku dosadašnjeg rada postigla u oblastdma 
na kojima rade pomenuti komiteti i da time obrazložim one 
cifre i one zahtjeve, koji se u budžetu pred vas postavljaju na 
odobrenje.

Š promjenom društvenih odnosa u našoj zemlji bitno su se 
izmijenili ne samo uslovi za naučni, prosvjetni i uopšte kulturni 
razvitak u našoj zemlji, nego su se promijenili i odnosi u po
gledu svojine nad on'im sredstvima pomoču kojih se ljudi vaspi- 
;avaju, pomoču kojih se stvara kultura i pomoču kojih se vrši» 
prosvječivanje. Sva ta sredstva uglavnom su postala narodna 
svojitna, prestala su da budu svojina pojedinaca ili pojedinih 
'Ocijalnih grupa. Več to je dalo veoma značajan polet prosvjet- 
:iom i kulturnom životu naše zemlje.

S opštim privredn'im poletom i opštim privrednim jača- 
njem naše zemlje, neizbježno je išlo i njeno prosvjetno i kul
turno podizanje. Nama je, razumije se, vrlo dobro poznato da 
kulturni rascvjet jedne zemlje ne ide uvijek uporedo sa pni- 
vrednim rascvjetom, on može usljed svoje osobenosti da ide 
čak d' isp re d  ii iza privrednog razvitka. Zato se i zadatak koji 
.ie preda se  postavila Savezma vlada sastojao u tome da se stvore 
materijalni uslovi, da se izgradi: materijalna baza za kulturni 
rascvjet u našoj zemlji. U tom pogledu Savezna vlada je dosada 
učinila veoma ozbiljan napor i u tom pogledu naša zemlja je 
dosada — i to svi narodii ponaosob i Jugoslavija kao cjelina — 
Posegla krupne rezultate.



Savezna vlada u svojoj politici na prosvjetnom i kulturnom 
polju činila je ogromne i uspješne organizacione napore da 
pomogne svestrani kulturni i prosvjetni razvitak u našoj zemlji'. 
Ona je, dalje, radila na torne da materijalno pomogne kulturu 
i prosvjetu, da obnovi ii podigne što više ustanova kulturnog 
i prosvjetnog značaja. I, najzad, svestranim pomaganjem kul
turnih i naučnih ‘radnika, Vlada je, isto tako, išla za tim da pot- 
stakne kulturni, naučni i prosvjetni razvitak u našoj zemlji..

Dopustite mi, drugovi narodni poslanici, da vas upoznam 
sa nekim na j osnovni j im ciframa iz tih oblasti. Razumije se. 
cifre često bivaju dosadne. Medutim, mi živimo u takvom vre
menu izgradnje naše zemlje kad če cifre postati svakodnevna 
sadržina našeg života i kada če one, a tako i treba da bude — 
biti stalno pred nama — i na stolovima, i na zidovima, i u našim 
glavama i srcima. One, iako ne potpuno, 'ipa'k daju sliku napora 
našeg naroda, izražavaju na svoj način onaj ogroman trud, onaj 

znoj, ono požrtvovanje koje ulažu radnici, seljaci ii naša omla- 
dina za izgradnju jednog srečnijeg života radnih ljudi, za neza- 
visnost >nove Jugoslavije, za podizanje kulture ;i prosvjete u 
našoj domovini.

Ako uporedimo izdatke koje je davala stara Jugoslavija 
na školstvo i nauku i koje daje današnja Jugoslavija u cjelini, 
(miisilim i Savezna vlada i .vlade narodnih republika i narodni 
odbori) onda dolazimo do ovih cifara: Ministarstvo prosvjete 

stare Jugoslavije u 1939/40 budžetskoj godini izdalo je za škole 
i nauku 966,858.638 dinara a Federativna Narodna Republika 
Jugoslavija za školsku 1946 godinu 2.031,472.861 dinar, dakle
— više nego dva puta.

Razumije se, ovakvi materijalni 'iizdaci morali su se odraziti 
i na bržem razvitku prosvjete i na podizanju školskih i naučnih 
ustanova. Tačan broj analfabetskih tečajava u našoj zemlji 
veoma je teško precizirati zbog toga što oni nastaju neravno- 
mjerno i svakodnevno. U 1946 godimii analfabetskih tečajeva 
bilo je 17584, na kojima je opismenjeno više od 300.000 lica.

U školskoj 1946/47 godini radi u Federativnoj Narodnoj 
Republici Jugoslaviji 10747 osnovnih škola sa 1443798 učenika 
i 23858 učitelja. U uporedenju sa 1945/46 školskom godinom 
broj škola je povečan za 320, učenika za 53969, a nastavnika 
za 609.

U našoj zemlji je uvedeno obavezno sedmogodišnje školo- 
vanje. Ostvarenje toga školovanja predvideno je postepeno, 
kako se budu podizali nastavnički kadrovi za sedmogodišnje 
školovanje. Več sada u školskoj 1946/47 godini radi u našoj



zemlji 646 progimnazija, sedmogodišnjih škola i nižih gimna
zija sa 181672 učenika, tj. za 261 školu i 39677 učenika više 
nego u prethodnoj godini. Veoma je veliki i značajan polet 
stručnih škola u našoj zemlji. Ne računajuči mnogobrojne 
stručne kurseve, stručnih škola u našoj zemlji ukupno ima 877, 
a broj učenika iznosi 87793 što u poredenju sa prošlom godi- 
nom pretstavlja porast za 177 škola i za 22562 učenika.

U staroj Jugoslaviji, kao što vam je poznalo, nije bilo čak 
ni škola za čitave narode kao, na primjer, za Makedonce, a i da 
ne govorimo o manjinskim školama. Ako pogledamo sadašnju 
statistiku manjinskih škola u Jugoslaviji, ona ljepše od iičega 
pokazuje našu politiku ravnopravnosti naroda i našu politiku 
prema nacionalnim manjinama. U školskoj 1945/1946 godini 
na šiptarskom jeziku radila su 582 odjeljenja osnovnih škola i 
32 odjeljenja srednjih škola; na bugarskom jeziku 218 osnovnih 
i 82 srednje škole, na madarskom jeziku 852 odjeljenja osnov
nih i 130 odjeljenja srednjih škola, na turskom jeziku 139 odje- 
ijenja osnovnih i 8 odjeljenja srednjih škola. Za 1946 godinu 
još ne raspolažemo tačnim podacima ali znamo da postoji po
rast škola na svima ovim jezicima, naročito šiptarskom i 
madarskom.

Kod nas je obnovljen rad na svim univerzitetima i visokim 
školama. Čak je počelo osnivanje univerziteta u Narodnoj Re- 
pu'blici Bosni i Hercegovini i u Narodnoj Republici Makedoniji. 
Tako su u Bosni i Hercegovini več osnovani Medicinski fakul
tet i Pravni fakultet a u osnivanju je i Visoka škola za planin
sko gazdovanje, a u Narodnoj Republici Makedoniji obnovljen 
je zasada Filozofski fakultet.

U školskoj 1946/1947 godini na svima fakultetima i viso
kim školama u zemlji upisalo se 39870 studenata, tj. za 16131 
vise nego u 1945/1946 godini. Studentima su naše narodne 
vlasti — od Savezne vlade preko republikanskih vlada — pru- 
žile znatnu pomoč štipendijama, besplatnom hranom, otvara- 
njem menzi i smještajem u studentske domove. Godine 1946/47 
štipendijama je obuhvačeno 5308 studenata, tj. za 3314 stude- 
njta više nego 1945/1946 godine.

Sad pred nama stoji rad na reorganizaciji akademija nauka 
u narodnim republikama Srbiji-, Hrvatskoj i Sloveniji i usmje- 
ravanje njihovog rada u skladu sa privrednim, naučnim, pro- 
svjetnim i kulturnim zadacima koji danas stoje pred našim 
tiarodima.

Ali, ako se ovi uspjesi vide iz ciifara, iz cifara se ne vide 
izvjesni nedostaci koji još uvijek nijesu savladani — u radu



naših drža vinih organa na školskom i naučnom polju. Te slabo
sti bi se mogle svesti na dvije. Nije još otpočeo, onako kako bi 
trebalo, rad visokih naučnih ustanova, u prvom redu akade
mija nauka. Smetnje za to nijesu bile ma.terijalne prirode i Sa
vezna vlada republikanske vlade mogle su za akademije 'i 
naučne institute akademija da stave dovoljno kredita na raspo- 
loženje. Teškoča se javila u tome što se naši naučni kadrovi 
još nijesu orgair'zovali, i još nijesu bili dovoljno spremni da ovaj 
kredit na vrijeme 'Iskoriste kako treba. Teškoča se, dakle, u 
naučnom radu javila u samim ljudima, a ne u politici Vlade, 
kao ni u materijalnim sredstvima koje je Vlada stavila na ra- 
spoloženje. Kao drugi ozbiljan nedostatak treba smatrati nedo- 
voljan uspjeh učenika u školama, naročito u srednjim školama, 
što čma mnogostruke uzroke i <o čemu je bilo pisano u našo] 
štampi.

Ako pogledamo stanje na kulturnom i umjetničkom sek- 
toru, onda čemo dooj do istih zaključaka do kojih dolazimo i 
u pogledu našeg školstva i nauke. I na kulturnom polju našu 
zemlju prožima i pokreče polet koji dosada u njoj nije bio 
viden. Dozvolite mi samo da navedem nekoliko podataka. Za 
muzeje, galerije i zbirke utrošeno je prije rata, prema budžetu 
Ministarstva prosvjete kraljevine Jugoslavije, u 1938/1939 go
dini 5,051.751 dinar, a u 1946 godini 16 765.000 dinara. Dakle, 
tri puta više nego prije rata. Prije rata bilo je u Jugoslaviji' 
24 stalna pozorišta, a danas u Jugoslaviji: ima stalnih državnih 
i okružnih narodnih pozorišta 45. Rashodi su na pozorišta u 
staroj Jugoslaviji iznosili oko 40 miliona dinara, a u novoj 
Jugoslaviji oko 'SO miliona dinara.

Isto tako se povečao broj stručnih umjetničkih škola, broj 
biblioteka, arhiva itd.

Slabom stranom, uprkos tih ogromnih uspjeha u našem 
radu na kulturnom sektoru, treba smatrati to što još nijesu sve 
snage koje rade na umjetničkiim i kulturnim poljima priku
pljene i što ne rade sa dovoljno plana, sa dovoljno perspektive, 
što se gube u sitnim, svakodnevniim, često administrativnim 
problemima, što ne podvrgavaju sitne probleme krupnim pla- 
novima koji na kulturnom polju pretstoje pred našom zemljom, 
koje čemo morati da ostvarimo i koje čemo ostvaritk

Ako predemo na Radio-komitet, onda vidimo da su i u 
pogledu širenja radia u našoj zemlji, tog veoma važnog oruda 
za kulturno podizanje naroda, ueinjeni veliki uspjesi. Kako 
znamo prema statističkim podacima, u bivšoj Jugoslaviji, pre 
Hitlerovog napada, bila je ukupna snaga radio stanica 65 kv.



Kad je Jugoslavija oslobodena, mi smo fakt'ički raspolagali sa 
7 kv a 58 kv bilo je uništeno. Danas ukupna snaga naših radio 
emisionih stanica iznosi 48,8 kv što je postignuto obnovom 
i izgradnjom od oslobodenja do danas. Prema planu za 1947 
godinu broj kilovata povečače se za 105 kv u našoj zemlji, tako 
da čemo u 1947 godini', ustvari, tri puta premašiti broj kilo
vata u predratnoj Jugoslaviji«. Konkretno, predvideno je u 1947 
godini da se isporuče nove radio Staniče Skoplju, Sarajevu i 
Rijeci u ukupnoj snazi 60 kv, da se privedu kraju završni radovi 
nove radio sitanice u Ljubljani sa snagom od 25 kv i da se po- 
jača Radio-Zagreb od 10 na 20 kv. Radio-Beograd u toku ove 
iodine dobiće novu kratkotalasnu stan-cu od 10 kvD

Paralelno s tim, povečao se i broj radio pretplatnika. Od 
160 hiljada. koliko je prema »Statistdčkom godišnjaku« iznosio 
broj pretplatnika u 1941 godini, porastao je danas na 210 
hiljada.

Dozvolite rm da se osvrnem na jednu oblast kulturnog ži
vota, koja u staroj Jugoslaviji nije takoreči ni postojala. To- 
je oblast kinematografije.

Prije rata, u 1'9’40 godini, bilo je u staroj Jugoslaviji 405' 
stalnih bioskopa i 10 pokretnih. Na dan 30 decembra 1946 go
dine bilo je u našoj zemlji ukupno 599 bioskopa, od kojih su 
26 bili pokretni. lako je kod nas veliki broj bioskopa usljed 
rata uništen, broj bioskopskih sala i gledalaca, kao što vidiite, 
znatno se povečao.

U staroj Jugoslaviji faktički nije postojala nikakva film
ska industrija, nije postojao nikakav rad na proizvodnji fil- 
:nova. Nekoliko privatnih lica u primitivnim laboratorijama 
izradivali su kratke kulturne, mahom turističke filmove i čitava 
proizvodnja u bivsoj Jugoslaviji imala je čisto amaterski1 ka
rakter. Prema „Statističkom godišnjaku”, u bivšoj Jugoslaviji 
proizvedeno je u 1940 godini manje od 10 hiljada efektivnih 
metara f-ilmova. Danas je stanje drukčije. Danas a našoj državi 
postoje tri preduzeča koja pripadaju federalnim vladama č koja 
'U u stanju da proizvedu sve vrste filinova — dokumentarnih, 
umjetničkih i žurnala. Ova preduzeča još nemaju dovoljno teh
nike za proizvodnju večeg broja filmova i radi se na torne da 
se tehnika pojača. A takode se radi i na izdizanju potrebnih 
stručnih kadrova. Ima preduzeča koja su, kao preduzeče 
»Zvezda«, izgradena takoreči od početka, u toku od dvije go
dine od oslobodenja.

Od oslobodenja, od 31 decembra 1946 godine, proizve- 
den° je u Jugoslaviji 46000 efektivnih metara dokumentarnih.



•'filmova i filmskih žurnala. Od toga je samo u 1946 godini 
proizvedeno 28811 efektivnih metara.

Efco, to su, drugovii i drugarice, grube cifre o kulturnom 
i prosvjetnom stanju u našoj zemlji. Eto, to su podaci koji po
kazuju kakvim poletom, i kakvom se brzinom dosad razvijao 
prosvjetnii d kulturni život u našoj zemlji, to su podaci koji nam 
otvaraju perspektivu sa kakvim će elanom narodi Jugoslavije 
ići naprijed u podizanju svoga kulturnog i prosvjetnog života.

Danas mi doživljavamo jednu novu pojavu: nove narodne 
mase nagrću u pozorišta, u bioskope, u opere, na univerzitete, 
u naše škole. One prodiru u sve naše kulturne ti .naučne usta
nove. Za takav priliv oslobodenog naroda, za takve potrebe 
radnih masa sve je postalo preusko i pretijesno. Svi naši univer- 
ziteti, naše umjetničke akademije, naši naučni instituti, naše 
laboratorije — sve je to postalo malo, sve to ne odgovara više 
sadašnjim uslovima i oniim zahtjevima koje pred nas postav- 
iljaju i mase i današnje naše potrebe. Da bismo zadovoljiti te 
potrebe nužni su ogromni napori i ogromna sredstva. Naši na
rodi su u stanju, zahvaljujuči novoj ekonomskoj osnovi, da 
dadu ta sredstva. U njima ima snaga koje mogu ostvariti sve 
.zadatke koji se danas postavljaju na prosvjetnom, kulturnom 'i 
naučnom polju. Važno je još istaći neke političke momente u 
radu na prosvjetnom i kulturnom polju, momente koji se, 
uglavnom, svode na sistem rukovodenja, u čemu je, moram da 
kažem, bilo grješaka od Strane izvjesnih naših organa.

Prije svega hoću da podvučem da se kultura i nauka ne 
mogu podići i pokrenuti nekakvim naredbama i propisima. Za 
to je potreban uporan, svakodnevni rad, i to rad s daljim 
perspektivama pred očima, za to treba dugi, period vremena, 
jer nije lako ostvariti kulturni procvat. podiči kulturu širokih 
narodnih masa, izvršiti kulturni preobražaj, kulturnu revoluciju. 
Zadatak države i državnih organa u prvom redu sastoji se u 
tome da potstaknu micijatiLvu ;i izgrade materijalne uslove za 
kulturni razvoj i kulturni preobražaj. Nigdje kao na prosvjet
nom i kulturnom polju nije tako opasan sistem birokratske cen
tralizacije. Baš su kultura, prosvjeta i nauka one oblasti gdje 
se radi najviše sa ljudima, sa ljudskom psihologiijom, sa ljud- 
skom dušom, gdje se izgraduje ljudska duša. I svaki birokratski 
•centralizam, svako grubo činovničko prilaženje tim pitanjima 
može samo da ukoči kulturni razvoj, da zaustavi širenje pro- 
svjeite iii kulture u našoj zemlji. Birokratsko prilaženje tim pita
njima naročito je opasno u našoj zemlji, u kojoj se stvaraju 
nacionalne kulture, u kojoj svaki narod izgraduje svoju nacio-



<aalnu kulturu. To je i drug Tito istakao u razgovoru sa knji- 
ževn'icima. Duhovni preobražaj i kulturni razvoj naše zemlje 
moraju ići ka daljem učvrščenju bratstva ii jedimstva naroda 
Jugoslavije. Sadržaj kulturnog rada iči će i ide ka zbližavanju 
naših naroda. Na taj način če kultura naroda Jugoslavije po
stati istovremeno dio opšte čovječanske kulture i biti veKto  
doprinos kulturi čovječanstva, isto onako kao što je naša 
narodnooslobodilačka borba veliki doprinos čovječanstvu u 
njegovoj borbi za napredak i slobodu.

Zadaci koji se pred našu zemlju postavljaju na kulturnom 
polju u toku ove godine krupniii su d ozbiljni. Ova godina zna- 
čiče dalje sredivanje opštih prilika na kulturnom i prosvjetnom 
polju, sredivanje koje je dobilo naročiti zamah posli je oslobo
denja naše zemlje 1945 godine; ali ova godina če istovremeno 
značiti ii početak nečega novog, ona če u mašoj privredi značiti 
početak petogodišrijeg plana, a u našem kulturnom i prosvjet
nom radu udaranje prvih temelja onom velikom kulturnom i 
prosvjetnom preobražaju koji če naša zemlja neminovno do- 
iivjeti zahvaljujuči talentu i snazi svojih naroda. Zato je, dru- 
govi, i budžet koji vam se predlaže za dizdatke na nauku ii kul
turu opravdan i ja vas molim da za njega glasate. (Burno i du- 
gotrajno odobravanje).

Pretsedavajuči: Reč ima ministar poljoprivrede i šumarstva 
Savezne vlade dr Vaso čubrilovič.

Ministar poljoprivrede i šumarstva dr Vaso čubrilovič 
(Izborni srez dobojski, NR Bosna i Hercegovina): Drugovi i 
drugarice, u mom prošlogodišnjem ekspozeu izneo sam zadatke 
koji su stajali pred poljoprivrednom proizvodnjom u 1946 go
dim: obraditi po mogučstvu zemlju kao u mirno doba; zasejati 
dovoljno žitarica i kukuruza za prehranu naroda; proširiti po
vršine zasejane pod industriskim biljem, povečati prema 1945 
godini što vriše površine zasejane povrčem'; pristupi.ti obnav
ljanju vočarstva i vinogradarstva; povečati zasejavanje suptrop- 
skog bilja, posebice pamuka i duvana. I u 1946 godini poljopri- 
vredna služba u saradnji sa svima narodnim vlastima, frontov- 
skim organizacijama ;i širokim narodnim masama u selu doista 
je bila sve preduzela, da se ti zadaci ispune. Stare naredbe o 
obradii zemljišta iz 1945 godine ostale su bile na snazi. Na hi- 
liade tona semena žitarica i kukuruza podeljeno je narodu za 
seme. Nabavili smo velike količine semena industriskog bilja. 
Povrča i krmnog bilja da bi se što više pokrio nedostatak toga 
semena kod pojedinih proizvodača. Zahvaljujuči ovim napo- 
r;ma mil smo u setvenoj kampanji 1945/1946 godine ukupno



uzevši zasejali gotovo sve površine sposobne za obradivanje.. 
Posebice povečale su se površine pod indust riškim biljem. I po- 
vrtarsko i stočno bilje negde je prebacilo, a negde se primaklo< 
predratnom stepenu.

Uopšte uzev, sudeči po zasejanim površinama i pored sla- 
bije obrade zemlje, nedovoljnog dubrenja, a ponegde i neisku- 
stva novih obradivača koji su dobili zemlju agrarnom refor- 
mom i kolonizacijom, da je 1946 godina imala samo osrednje 
klimatske uslove, prinosi poljoprivredne proizvodnje bi kod' 
nas i u toj godini! odgovorili približno srednjoj godini, pre rata. 
Medutim, strahovita suša koja je u 1946 godini zahvatila sve 
zemlje jugostočne Evrope sireči se preko Ukrajine do Povol- 
žja u Sovjetskom Savezu, spada medu najteže koju su sve ove 
zemlje doživele poslednjih pedeset godina. Ovoj suši kod nas 
su donekle izmakli ozimni usevi u 1946 godini. Medutim, jari 
usevi, kukuruz, povrče, posebice krompir i pasulj, pična hrana 
i voče stradali su kako se ne pamti u našoj zemlji. Poznog ku
kuruza nije bilo nikako. U nekim oblastima krompir nije dao 
m seme. Ako su stručnjaciii prinose u Г945 godini kod nas, zbog 
velike suše, cenili na 50% predratnog doprinosa, u 1946 godini 
taj procenat ide još mnogo niže.

I početak setvene kampanje za 1946/1947 bio je u znaku 
velike suše. Trajala je sve do početka oktobra prošle godine 
: formalno o,nemogučavala preoravanje i zasejavanje ozimih 
žita. Ona nam je uništila iili u vrlo maloj količini dozvolila da 
se proizvede semenske robe i za jesenje i za prolečne useve.

Veliki snegovi i dosad povoljne vremenske prilike pružaju 
nam mogučnost da nadoknadimo u prolečnim radovima š.to 
nismo mogli postići zbog rdavih vremenskih prilika u jesenjim 
radovima. Zato se nadamo da če do kraja prolečne kampanje 
svaka stopa zemlje u našoj zemlji biti obradena. Savezna vlada 
izdala je u tom smislu Uredbu o obaveznom obradivanju zemlje. 
Savezno i republikanska ministarstva poljoprivrede pored toga 
su čitavim nizom orgajBzaoionih i upravnih mera u raznim gra- 
nama službe izvršili temeljne pretspreme za ovu setvenu kam- 
panju, tako da smo uvereni da neče biti oskudice ni u semenu, 
ni u ljudskoj radnoj snazi, stočnoj ni mašinskoj, prilikom izvo- 
denja radova u toku ove kampanje.

Stočarstvo je u toku prošlog rata gotovo više stradalo nego- 
!' samo ratarstvo. I njega je zahvatila suša poslednje dve go
dine, pa je nedostatak stočne hrane vrlo mnogo usporavao 
njegovu obnovu. Ipak, napori pa i uspesi u tom pravcu, dali su 
veče rezultate nego u ratarstvu. Ovaj napredak postignut je*



zahvaljujuči čitavom nizu mera i novčanih sredstava koje su 
,-jSavezna vlada i republikanska ministarstva poljoprivrede pre- 
duzeli da se stočarstvo obnovi. Za taj cilj dato je 800.000.000 
dinara iz saveznih sredstava; od Ünre primili smo medu osta
lim 11.000 komada konja, 3.000 goveda.

Naš relativan uspeh u obnovi stočarstva 1946 godine mo- 
žemo dobrim delom da zahvalimo ii energičnijoj borbi protiv 
stočnih bolesti. Tih bolesti, i to često vrlo opasnih, ostavio nam 
je mnogo Drugi svetskii rat. Bilo je svinjske kuge, šuge kod 
ovaca, metilja, sakagije, durine itd. Naša organizacija proiz
vodnje lekova u vetserumima uspela je da pokrije glavni deo 
potrebe za borbu protiv tih bolesti.

I u iborbi« protiv biljnih bolesti preduzimane su po nekim 
linijama energičnije mere: suzbijanje krompirove zlatice u Slo
veniji, borba protiv kaliforniske vaši na jabukama, borba protiv 
skakavaca u Crnoj Gori.

Agrarna reforma zasnovana na zakonu od 28 avgusta 1945 
godine bila je jedna od najdubljih društvenih mera koje je naša 
narodna vlast preduzela posle oslobodenja zemlje 1944 godine. 
Zahvaljujuči demokratskom načinu rešavanja problema, uče- 
stvovanju pri tom i najširih narodnih masa i efikasnosti dr- 
žavnog aparata, saveznog Ministarstva agrarne reforme i kolo
nizacije, Ministarstva poljoprivrede, Komisije za agrarnu re- 
formu i kolonizaciju pril Saveznoj vladi i ministarstava za 
agrarnu reformu i kolonizaciju u republikama, ja mogu Na
rodnoj skupšfrini da saopštim da čemo završifci za dve godine 
ono što stara Jugoslavija nije bila u stanju da svrši za 25 go
dina. Agrarna reforma i kolonizacija u našoj zemlji privode se 
kraju. Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji zahvačeno je 
ukupno 1,564.000 hektara zemlje, od toga 1,075.000 hektara 
obradive zemlje. Iz toga fonda dosada je dodeljeno na 246.000 
agrarnih interesenata kao dopuna njihovom imanju 438.000 
hektara obradive površine; na 65.000 kolonista podeljeno je
359.000 hektara obradive zemlje. Tu je uračunato i onih 50.000 
siromašnih zemljoradnika boraca koji. su naseljeni na faš'istič- 
kim imanjima u Vojvodini. Za državna dobra rezervisano je
158.000 hektara, a za novo naseljavanje blizu 100.000 hektara 
u oblastima gde pretežno treba izgraditi sela za koloniste.

Sprovodenjem agrarne reforme ispunio se vekovnii san 
našeg seljaka da »zemlja pripada onome ko je obraduje«.

Prilikom izlaganja u prošlogodišnjem ekspozeu o budučoj 
reorganizaciji poljoprivredne službe, mi smo postavili načela 

kojima smo mislili da se ona mora izvršiti: službu treba de-



mokratizovati, stručnjaka približiti poljoprivredniku i njegovoj 
proizvodnji, a poljoprivrednika do u poslednje selo aktivizirati, 
učeči ga da primenom tekovina savremene nauke i tehnike po
veča poljoprivrednu proizvodnju i po količini i po kakvoči.

Držeči se ovih načela savezno i republikanska ministarstva 
poljoprivrede trudila su se da u toku 1946 godine reorganizuju 
u tome pravcu svoju službu pazeči pri torne da organizacija 
nove poljoprivredne službe bude organski povezana sa orga- 
nizacijom narodne vlasti od vrha do dna i uskladena našoj 
novoj privrednoj polčtici lizraženoj u petogodišnjem planu. Pri 
tom imajuči u vidu osobenost naše poljoprivredne proizvodnje, 
izražene u 2 ,000 .000  seoskih gazdinstava, moralo se j  mora se 
paziti da prema tome bude poljoprivredna služba organizovana 
i po sektoru planskom i po sektoru operatfivnom.

Osim izgradivanja organa za planiranje u užem smislu te 
reči, po planskom sektoru uradeno je u toku 1946 godine: na 
sistematskom podizanju stručnih kadrova radilo je u .  1946/47 
školskoj godini srednjih poljoprivrednih škola 31, sperijalrofo 
20, 40 specijalnih jednogodišnjih d brigadirskih, 11 nižih doma
činskih, 3 niže poljoprivredne škole za ratnu siročad, 3 srednje 
veterinarske i 1 srednja poljoprivredna mašinska škola. U staroj 
Jugoslaviji 1941 radilo je 3 srednje, 12 nižih poljoprivrednih 
i 10 domaćičkih škola. Obnovljeno je ili nanovo osnovano oko 
40 naučno-dstraživačkih zavoda od opšteg značaja, ne računa- 
jući tu još veei broj ratarskih i stočarskih ustanova d stanica 
mesnog značaja.

Po liniji operativnog sektora u toku 1946 godine organi- 
zovane su nove službe, preduzeča i ustanove: postavljena je na 
noge semenska služba, organizovane su ili se organizuju semen
ske centrale, preduzimaju se napordi da se povečanom selekci- 
jom semena proizvedu dovoljne količine semenske robe, služba 
za snabdevanje sela sredstvima za proizvodnju prd saveznom i 
republikanskim ministarstvima radila je 1946 da snabde našegr 
poljoprivrednika veštačkim dubrivima, sredstvima protiv biljnih 
bolestd, poljoprivrednim mašinama i alatom, koje im je na ra- 
spolaganje stavljala naša industrija; u poljoprivredno-mašinskoj 
službi povečao se i broj traktora i njihovo dskoriščavanje; sa
vezna i, republikanska državna dobra učvrščivala su u 1946 svoju 
organizaciju, radonalizovala svoju proizvodnju i povečala pro- 
dzvodnju semenske robe. Sredstva koja je 1946 godine stavilo 
savezno Ministarstvo finansija na raspolaganje poljoprivredno| 
službi bila su dovoljna za ispunjavanje postavljenih zadataka. 
iSvi krediti nisu ni iskoriščeni, i za 1947 godinu fdnansiskim



planom predvideni bužeti biče u stanju da omoguče poljopri- 
vredi ispunjavanje zadataka prve godine Petogodišnjeg plana. 
Da napomenem samo, saveznom Ministarstvu odobreno je za 
njegove potrebe 415,746.162.—- dinara.

Da završimo. J naše narodne mase na selu i ljudi koji su 
radili u poljoprivrednoj službi u toku 1946 godine, dali su sve' 
od sebe da zemlju obrade, da našu ratom oštečenu poljopri- 
vredu obnove i udare osnove njenom bržem i boljem razvitku. 
Nečuvene suše т lS^ö kao i 1945 umštrle su veliki deo plodova: 
njihovih napora.

Medutim, uspesi na drugim stranama poljoprivredne službe 
i poljoprivredne obnove postignufci 1946 godine govore da je 
njihova volja samo potstreknuta preprekama, koje njihovim 
naporima na snabdevanju zemlje životnim namirnicama stavlja 
na put priiroda. Naša industrija stavljače iz godine u godinu 
poljoprivredi sve više sredstava za proizvodnju i sve više robe 
za potrošnju, potrebne samom selu. Veliki melioraciom radovi 
koje čemo preduzeti u toku nekoliko godina u našim najplod- 
nijim oblastima omogučiiče nam navodnjavanje stotina hiljada 
hektara zemlje pa čemo se osloboditi i čudljivosti prirode. Tada 
će naša poljoprivreda biti u stanju da pod svim uslovima osi- 
gtira bolji život . radnoga naroda u selu, a dobru prehranu 
radnom narodu u gradu.

Pred naše šumarstvo u 1946 godini postavljate su se sle
deči osnovni zadaci:

1) privodenje šumskih zemljišta šumskoj proizvodnji po- 
čumljavanjem starih sečina, goleti i krša, te pretvaranje malo
vrednih vrsta šuma u bolje vrste;

2) odlučni preokret u našem odnosu prema šumi, koji treba 
da napravi kraj njenom nemiiilosrdnom uništavanju i, da se po
vede smišljena politika njihovog obnavljanja i. zaštičavanja;

3) racionalno i plansko iskoriščavanje drveta i drugih šum
skih proizvoda naših šuma treba da omoguči obnovu i, izgradnja 
naše ratom teško razrušene zemlje dajuoii našoj privredi po
trebne sirovine, polufaibrikate i preradevine kojima če se po- 
dići naša razrušena sela i gradovi', naša industrija i naš 
^aobračaj.

Polazeči od ovih osnovnih zadataka, šumarstvo naše zemlje 
u godini 1946 izvršdlo je sledeče poslove:

Kao preduslov za pošumljavanje golih površina šumskog 
zemljišta i za njihovo privodenje proizvodnji, osnovani su i za
dani šumski rasadnici širom cele zemlje, a osobito u oblasti- 
ma koje su najjače obesšumljene. Površina tih rasadnika iznosi



<62% vise nego što je iznosila prosečna površina šumskih ra- 
sadnika u staroj Jugoslaviji sa 29% šumskih sadnica više nego 
prosečno u predratnim godinama.

Pošumljavanje obesšumljenih površina šumskih zemljišta 
obuhvatilo je površinu koja ‘žznad 50% premašuje prosečna 
jednogodišnja pošumljavanja ranijih godina u zemlj:>.

Radovi na ovom sektoru šumarstva mogli su biti izvršeni 
u tolikom opsegu zahvaljujuči svesrdnom zalaganju naroda, 
naročito naše omladine koja je dobrovoljnim radom u pošu- 
mljavanju doprinela svoj veliki doprinos u iznosu preko 100.000 

dobrovoljnih radnih dana.
Meliioracijom šumskih zemljišta i uredenjem bujica pre- 

mašen je prosek radova iz ranijih godina za 25’% po vrednosti 
realizovanih investicija.

Rešavajuoii drugi osnovni zadatak šumarstva tj. čuvanje 
šuma i racionalno . iskoriščavanje drveta ii drugih proizvoda 
šume, postavljen je kao prvi neposredni zadatak: predlaganje 
zakonskih propisa, kojima se šumarstvu kao važnoj privrednoj 
grani naše narodne privrede postavljaju organizacione forme, 
koje odgovaraju današnjoj stvarnosti i specijalnosti te pri- 
vredne grane. Polazeći od principa da se svako zemljište mora 
uključiti u proizvodnju na onaj način, koji, uz ostale uslove, 
najbolje odgovara, vodeči računa o posrednim zadacima ko
jima šuma treba da služi', pored proizvodnog, posmatrajuči 
kompleksna pitanja šumskog gospodarstva u okviru naše pri
vrede, doneseni su propisi, predloženi su načrti osnovnih Zakonj
ških propisa koji treba da regulišu problematiku šumarstva u 
zemlji a koji če se razraditi- daljim pravnim normama prema 
specijalnosti pojedinih narodnih republika.

U čisto operativnom pravcu šumarstvo je sredinom 1946 
godine počelo sa radovima na inventarizaciji šuma i celokupnog 
šumskog gospodarstva naše zemlje, jer se u staroj Jugoslaviji 
uopšte nije znalo kolika je površina našdh šuma, vrsta drveta, 
starost, drvna masa, prirast i inventar te vrednost našeg šum
skog gospodarstva. Zadatak je izvršen za 23'% ukupne šumske 
površine. Vrednost radova samo na obnovi i podizanju komu
nikacija i zgrada .i šumskih industriskih postrojenja -iznosi oko 
400 miliona dinara. Ispunjenjem ovih uslova šumskoj proiz
vodnji je bilo omogučeno izvršenje postavljenih zadataka. Za
datak iskoriščavanja šuma izvršen je sa 112 '%.

Na osnovu svega što sam izneo, možemo oeekivati da če 
šumarstvo u 1947 godini postignutom organizaicionom prak- 
:Som, radnim iskustvom iz 1946 godine i pomoču sve snažnijeg



talasa radnog naroda upravljenog u obnovu i lizgradnju naše 
zemlje, uz postojanje objektivnih uslova, osigurati nabavku 
gatera, mašina, traktora, vučne stoke ii drugih saobračajnih 
sredstava, osigurati dobre uspehe i postizanje planskog zadatka 
i doprineti našoj narodnoj privredi т industrijalizacijii zemlje 
udeo koji joj se planom postavlja.

Ja sam vam, drugovi, u osnovnim linijama izneo šta su 
poljoprivreda i šumarstvo radili u toku 1946 godine, gde su 
bili objektivni a gde subjektivni uzrocd uspeha ili neuspeha, 
jlskustvo koje imamo za ove dve protekle godine smišljenog 
rada govori da če i poljoprivreda i šumarstvo u okviru zada
taka, koje im postavlja petogodišnji plan, dati sve od sebe da 
te zadatke ispune i da ispune one potrebe za životnim namir- 
nicama i sirovinama za dndustriju koje petogodišnji plan po
stavlja. Fiinansiska sredstva, koja nam narodna vlast za to 
stavlja, dovoljna su da se ti zadaci mogu ispunitrii i stoga bih 
drugovima narodnim poslanicima preporučio da glasaju za 
budžet 1947 godine. (Aplauz).

Pretsedavajuči: Ima reč ministar pravosuda Savezne vlade 
drug Frane Frol.

Ministar pravosuda Frane Frol (NR Hrvatska): Uzima- 
juči riječ prilikom pretresa Opčedržavnog budžeta za godinu 
1947 dozvolite mi da se osvrnem na zadatke organa pravosuda 
i organa pravosudne uprave u protekloj i na zadatke koji 'im 
se postavljaju u ovoj godini.

Premda Ministarstvo pravosuda nije privredno več adminir 
strativno mimistarstvo koje ne sudjeluje direktno u proizvodnji, 
ono ipak sudjeluje posredno u privredi, jer učvrščujuči i 'Osigu- 
ravajuči pravnj poredak, stvara potrebne uslove i mogučnosti 
za pravilan razvoj privrednog života.

Naša je država od početka pridavala naročiti značaj pra- 
vosudu. To se najbolje vidi po torne što su več u toku narodno
oslobodilačke borbe postavljena osnovna orgamzaciona načela 
sudstva, koja su dobila zakonski izražaj več na Prvom zasje- 
danju Privremene narodne skupštme, kada je bio donesen i 
Zakon o uredenju narodnih sudova. To je učinjeno s punim 
razlogom, jer je pravosude i. tokom oslobodilačke borbe i po- 
sHje oslobodenja odigralo vrlo važnu d značajnu ulogu. Ta se 
uloga izražavala naročito u učvrščivanju narodne vlasti i našeg 
pravnog poretka d time našeg novog državnog i društveno- 
ekonomskog uredenja. Naročito značajnu ulogu odigralo je 
naše pravosude kažnjavajuči narodne neprijatelje, špekulante, 
sabotere i štetočine svake vrste.
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S druge strane, naše narodno sudstvo, raspravljajuči gra- 
danske odnose u duhu tekovina -borbe i vraćajući imovinu 
žrtvama okupatora, zna-tno je uticalo na uklanjanje poremečaja 
i nezdravih odnosa koji su od prije postojali.

Te zadatke su organi pravosuda mogli; izvršiti tako uspješno
i u tako kratkom vremenu samo zato, jer je našim sudo- 
vima usljed promijene karaktera vlastii, pravilno postavljene 
organizacije i izmjene aparata, dana mogućnost da se razviju 
u prave narodne sudove. Ta osnovna karakteristika naših su- 
dova — da su oni narodni — izlazii prije svega iz opčeg ka
raktera naše državne vlasti koja je suštinski narodna, a pravo
sude kao funkcija državne vlasti ni po svojim zadacima ni po 
svojoj organizaciji ne može imati drugi karakter. Dovoljno je 
naglasiti da več danas u vršenju pravosuda učestvuje 34.675 
sudaca-porotnika, pa da se vidi narodni karakter naših sudova. 
Na taj se način široki slojevi naroda, s jedne strane, uče uprav
ljanju državom, a s druge utiču na pravilno vršenje pravosuda.

Na liizvršenju zadataka u vršenju pravosuda radili su u 1946 
godini ovi organi, pravosuda: Vrhovni» sud FNRJ, šes.t vrhovnih 
sudova narodnih republika, Vrhovni sud Autonomne pokrajine 
Vojvodine, 60 okružnih i 386 kotarskih sudova.

U Vrhovnom sudu FNRJ radilo je 9 sudaca, u vrhovnim 
sudovima narodnih republika т Autonomne pokrajine Vojvodine 
radilo je 75, a u okružnim i kotarskim sudovima radilo je 1.611 
sudaca i 34.675 sudaca-porotnika. Taj relativno mali broj su
daca riješio je u godini 1946 preko 1.100.000 različit'ih sudskih 
predmeta.

ilz ovoga slijedi da su naši narodni sudovi uspješno radili, 
da su takvim radom znatno pridonijeli obnovi т 'izgradnji- naše 
zemlje i na taj način pripomogli ostvarenju oipčih zadataka koji 
su se postavljali pred našu državu.

Ovdje moram da istaknem da je bilo i objektivnih teškoča. 
Često našii sudovi rade pod vrlo nepovoljnim uslovima koji se 
očituju u nedovoljnom .broju kadrova, u nedovoljnom broju 
prostorija, u porušenim sudskim zgradama i uništenom namje- 
štaju. Da bi se te objektivne teškoče otstranile, uloženo je u 
resoru Ministarstva pravosuda u toku 1946 godine na investi
cije 47.337.729 dinara.

Postignutii uspjeh narodnih sudova u vršenju pravosuda 
treba promatrati i u vezi, sa saradnjom narodnih sudova i jav
nog tužioštva koje je, vršeči nadzor nad pravilnom primjenom 
zakona, pripomoglo da se rad sudova poboljša i naša zakoni
tost učvrsti. Saradnja izmedu javnog tužioštva i organa pravo-



suđa bila je d dosada pravilna, a svakodnevnim i daljnim pro- 
dubljivanjem ove saradnje, uz potpuno očuvanje samostalnosti
ii jednih i drugih organa ostvariče se još bolji uslovi za una- 
predenje pravosuda.

Kao pomočni organ u radu naših sudova javlja se i advo
katura koja, pružajući pravnu pomoč strankama, treba takoder 
da pridonese pravilnom radu sudova. No, mora se istaknuti da 
nisu bili rijetki slučajevi da pojedini advokati nisu bilii takvi 
pomagači sudova, a ponekad da su pod vidom odbrane zauzi- 
mali takav stav, kojim nsiu vršili ovu važnu funkciju, nego su 
branili shvačanja koja su bila na štetu i, stranke i narodnih in
teresa. Sprovodenjem Zakona o advokaturi, treba očekivati da 
če ovakove pojave liščeznuti.

Ali pored uspjeha u radu bilo je i- izvjesnih ipropusta i ne- 
dostataka. Bilo je slučajeva da kod naših sudova nije bilo do
voljno čvrstine i, principijelnosti u radu, da nije bilo uvijek pra- 
vilnog shvačanja primjene naše zakonitosti i da nije pravilno 
shvačen zadatak sudova da, zaštieujuči prava ustanova, podu- 
zeča, organizacija i pojedinaca istovremeno zašitičuju državno 
i društveno uredenje naše države. Bilo je mehaničke primjene 
naše zakonitosti, nedovoljne ekspeditivnosti i birokratskih me
toda u radu. No, sa zadovoljstvom mogu konstatovati da kroz 
organizaciono učvrščenje sudova, kroz uzdizanje kadrova u 
sudu i kroz sve pravilnije shvacanje samih sudaca o značaju 
pravosuda, tih pojava biva svakim danom sve manje.

Sa ostvarenjem državnog privrednog plana, pred naše se 
sudove postavljaju novii važni zadaci. U ovom periodu biće 
naročita zadača sudova da ostrane sve one koji ometaju nje
govo izvodenje i da prisile svakoga na poštivanje zakona i 
odredaba kojima se osigurava izvršenje plana. Na taj če način 
naši narodni sudovi, u skladu sa zadacima ostalih državnih 
organa, sa svoje strane pridonijeti da se pravilno i pravovre- 
meno izvrše svi zadaci koji se postavljaju u vezi sa planomi 
elektrifikacije i industrializacije naše zemlje.

Što se tiče saveznog Ministarstva pravosuda i ministarstava 
pravosuda narodnih republika, njihov je rad u godini 1946 bio* 
usmjeren na pružanje pomoči narodnim sudovima u njihovom 
daljem učvrščivanju kao i u vršenju nadzora nad pravosudnom 
upravom. U tom če pravcu — u pravcu učvrščenja naših sudova 
i pravosudne uprave — mnogo pomoči reorganizacija Ministar- 
stva pravosuda, koja je ove godine izvršena i dovedena u sklad

zadacima koji se postavljaju pred naše pravosude.



Daljni rad Ministarstva pravosuda bio je rad na izradi' 
zakonskih načrta iz oblasti pravosuda. Taj če se rad nastaviti 
u punom opsegu i u punoj širini. U godini 1947 biče izradeni 
načrti osnovnih zakona, a medu njima, kao najvažniiji, Krivični 
zakonik, čiji je Opči dio več izraden i dat na diskusiju.

U godini 1946 uvedena je krivična statistika koja pruža 
znatnu pomoč pravosudu prilikom izvršenja zadataka, jer, uka- 
zujuči svakodnevno na nedostatke u radu, iznosi probleme koje 
treba riješiti i upučuje na mjere koje treba poduzeti. Uvode- 
njem gradanske statistike u godini 1947, taj če se rad još i više 
unaprijediti.

Dalja naročita briga Ministarstva pravosuda u godini 1947 
biče uzdizanje kadrova i u torne cilju održače se u ovoj godini 
u svim narodnim republikama kursevi, a biče iskoriščene i sve 
ostale mogučnosti da se postignu što bolji rezultati, kako u 
pogledu opče, tako i u pogledu stručne naobrazbe. Predvideno 
je, o?im toga, i osnivanje knjižnica kod svakog suda, da bi 
se naši sudovi snabdjeli potrebnom literaturom i tako pružila 
mogučnost za opče i stručno uzdizanje sudaca <i ostalog osoblja 
koje radi u sudu.

Razvoj našega sudstva u 1946 godini i ostvarenje zada
taka koji su u toj godini izvršeni, pruža nam dovoljnu osnovu 
da če u svom daljem radu sudovi ostati čvrsti oslonac u ostva- 
rivanju državnog privrednog plana, kao čuvari našeg pravnog 
poretka i ostvaritelji pune zakonitosti.

Zbog toga predlažem da ise budžet resora Ministarstva pra
vosuda za godinu 1947 u cijelosti prihvati.

Pretsedavajuči: Odredujem odmor od deset minuta.

(Posle odmora)
Pretsedavajuči: Nastavljamo rad. Reč ima ministar finan- 

sija Narodne Republike Srbije drug Radoš Jovanovič. (Aplauz).
Radoš Jovanovič (Izborni srez prokupačko-jastrebački, NR 

Srbija): Drugovi narodni, poslanici, iz ekspozea Ministra finan- 
sija videli smo uspehe postignute u prošloj godini na obnovi, 
izgradnjii ii povečanju proizvodnje.

Narod Republike Srbije, zajedno sa ostalim narodima Jugo
slavije, ulagao je napore na stvaranju preduslova potrebnih 
da se danas može doneti ovakav budžet kakav je podnela Sa
vezna vlada. Velikim radnim elanom koji su pokazali radnici 
u prošloj godini, koji su isto tako pokazali seljaci u obradi- 
vanju svojih polja, podizanju stočarstva itd., ko|i su pokazali



službenici u ustanovama, — učinjeno je da je proizvodnja u 
Republici Srfoiji rasla daleko brže i razvila se mnogo više 
nego što se to moglo u pocetku 1946 predvi'deti. Samo orga
nizacije Narodnog fronta na teritoriji Republike Srbije dopri- 
nele su u protekloj godini svojim dobrovoljnim radom vrednost 
od 969,990.560 dinara. Otuda je izvršenje budžeta Narodne 
Republike Srbije završeno sa 720 miliona dinara više nego što 
je budžetom bilo predvideno.

Predlog budžeta koji se nalazi pred nama i predvideni pri
hodi Jzražavaju postignute uspehe i rezultate, jer su predvideni 
planskim proračunom prema sadašnjoj snazii i več postignutoj 
proizvodnji.

U staroj Jugoslaviji ovakav budžet ne bi mogao da se do~ 
nese. Drug Kidrič je juče izneo da državni aparat u bivšoj Ju
goslaviji nije mogao niti je smeo da sprovede naplatu poreza 
od krupnih kapitalista. Ja imam u ruci itaene podatke da su, na 
primer u 1938 i 1939 godini, članovi akcionarskih društava, 
koji su držali skoro svu industriju, rudnike* krupnu 'trgovinu a 
banke, platili na ime poreza svega 230,000.000 dinara, ili u pro- 
centima svega 1,8% od celokupnih predvidenih prihoda. Iste 
godine, medufcim, radnička klasa platila je poreže u višini od 
270 miliona dinara, što znači da je od radnika koji su tada, kao 
što je poznato, imali vrlo male nadnice, uzeto više nego od 
celokupnog krupnog kapitala.

Evo, iz predloženog budžeta vidi se da ista ta privreda, kada 
je prešla u ruke narodne države, u ruke naroda, kako se brzo 
podigla Џ  ruševina i sada obezbeduje 37.000,000.000 koje se 
raspodeljuju za naše dalje ekonomsko jačanje, za stvaranje 
boljeg života narodu.

U rashodima predloženog budžeta predvideno je za Repu- 
bliku Srbiju 8.880,500.000 što prema prošloj godini iznosi po
večanje za 4.107,500.000 ili 92:%. Ovo povečanje se predvida za 
privredu od 3.000,000.000 što če omogučiti da industrija i druga 
privredna preduzeča republikanskog i lokalnog značaja poprave 
svoj tehnički nivo, prošire se, povečaju i pojevtinjaju proiz
vodnju. Dalje se povečavaju rashodi za naučno-istraživačkii rad
• stručno uzdizanje kadrova, za zdravstvene i kulturne potrebe 
i soci'jalno staranje.

Načrt predloženog budžeta i ceo naš novi finansiski sistem 
je demokratičan. Hoču da istaknem predvidanje dotacije za 
ekonomski zaostale republike: Makedoniju, Bosnu i Hercego- 
v‘nu i Crnu Goru. Ovo jasno pokazuje kako se delom ii uza- 
jamnim pomaganjem učvrščuje bratstvo i jedinstvo naroda Ju



goslavije. Narod Republike Srbije ovo če pozdraviti, jer zna 
da ekonomsko podizanje zaostalih republika jača Jugoslaviju 
i njenu odbranbenu moč, a samim tim jača iii Republiku Srbiju.

Novi finansiski sistem i predloženi budžet daju punu inici- 
jativu i mogučnost republikama, narodnim odborima i svim 
ustanovama i nadleštvima — njihovim naredbodavcima — za 
izvršenje svog budžeta. Samim tim birokratski centralizam, i 
uikoliko ga je bilo, otklanja se i neče biti kočenja u izvršenju 
predvidenih prihoda i rashoda, ali utoliko više pretstavlja veliku 
opasnost ako se naš budžet i ceo finansiski sistem ne shvate kao 
jedinstvena celina. Ovo se odražavalo dosada a ta pojava nije 
još iskorenjena. Ne samo da se redovno ne ubiiraju savezni i re
publikanski prihodi no i več ubrani zadržavaju se i republikan
ska preduzeča ne uplačuju ih na vreme. Ovako predloženi 
budžet izvršiče se, u to nema sumnje, samo se postavlja zada
tak da se predviđenii prihodi na vreme i po planu ostvaruju da 
bii mogli bez zakašnjenja da se vrše rashodi za izvršenje pri
vrednog plana i ostalih potreba predvidenih u budžetu.

Iako je dohodarina, predvidena prema ukupnim prihodima, 
mala, za celu Jugoslaviju svega 8 milijardi, njeno blagovremeno 
ubiranje je vrlo važno, naročito za izvršenje budžeta republika 
i narodnih odbora. U Srbiji je u prošloj godini ogromna večina 
platila poreže, ali ipak je pri'ličan broj onih koji još za 1946 
godinu nisu platili, a neki čak ni za 1945 godinu. Opšta je po
java da porez ne plačaju na vreme baš oni koji največi doho- 
dak imaju, kojii ga najlakše mogu da plate. Prema takvima 
treba preduzeti efikasne mere da bi j oni ispunili obaveze 
prema državi.

Naše finansije su čvrste; samo funkcionisanje je več dosta 
sredeno, što se vidi i po 'torne da je na dnevnom redu ovog 
zasedanja i završni račun za 1945 godinu.

No, samim tim što prelazimo na izvršenje privrednog plana, 
finansije nisu više samo blagajna za primanje i izdavanje novca, 
več nerazdvojni deo našeg privrednog plana i, uopšte, društve- 
nog života. One su u našoj piwredii kao krvotok u organizmu, 
iz privrede izviru i njoj služe. Radi toga je nužno da se brzo 
uvede tačna i ekspeditivna finansiska evidencija koja treba da 
'ide potpuno u korak sa kretanjem novca i da na vreme signa
lizira gde se pojavi, zastoj, jer to u isto vreme odražava zastoj 
u proizvodnji. Treba odmah uvesti ekspediti'vno vodenje knji
govodstva u preduzečima i kod svih naredbodavaca.

Izvršenje budžeta je zadatak svih organa narodnih vlasti i 
svih narodnih organizacija, alii na prvom mestu naših finansi-



ski'h organa. Finansiski aparat se mora brzo preorijentisati, on 
mora da shvati duh našeg novog finanslskog sistema i da se 
pripremi za izvršenje budžeta. Finansiski organii na prvom 
mestu treba da se bore za jedinstvo izvršavanja budžeta, da 
prate kretanje proizvodnje, da zavode štednju i «preče da ni 
dinar ne ode tamo gde nije nužno, da bi se predvidenim rasho- 
dima postiglo što više uspeha.

Pošto smo več stupili u godinu izvršenja privrednog plana, 
to finansiski organi moraju odmah pristupiti njegovom izvr
šenju j paralelno se dalje osposobljavati. Za osposobljavanje fi
nansiskog kadra i podizanje novog mora se organizovati niz 
kurseva.

Drugovi narodni poslanici, za naš narod ovakav budžet 
neće biti nikakvo iznenadenje. On je svojim radom sam sude- 
lovao na stvaranju materijalne baze za izradu ovog budžeta. 
Ovaj budžet nece 9 ne mogu da razumeju oni koji dosada ništa 
nisu doprineli u izgradnji naše zemlje, oni koji su na sve mo- 
gučne načine nastojal: da skrenu narod od njegovog stvaralač- 
kog rada, da ometaju naše ekonomsko jačanje.

Srpski narod sa ostalim nacionalnostima u Republici Srbiji 
pokrenuče sve svoje snage i pod vočstvom druga Tita 'izvršiti 
zadatke koji iz ostvarenja ovog budžeta proizilaze. Izjavljujem 
da ću glasati za ovaj budžet. (Aplauz).

Pretsedavajuči: Reč ima ministar fmansija Vlade Narodne 
Republike Hrvatske Anka Berus. (Dugotrajan aplauz).

Anka Berus (NR Hrvatska): Drugovi narodni poslanici, prije 
nego predem na izlaganje onog dijela budžeta koji se odnosi 
na Narodnu Republiku Hrvatsku, dozvolite mi da pote rt a m neke 
karakteristike Opčedržavnog budžeta za 1947 godinu, koji» je 
ovom domu predložila Savezna vlada.

Prvo. Ovo je naš prvi budžet koji obuhvaća svu djelatnost 
narodnih vlasti kao ejeline, djelatnost narodnih vlasti na polju 
privredne izgradnje, na polju materijalnog i kulturnog podi’- 
zanja i soci‘jalnog osiguranja narodnih masa. Ovaj budžet pred- 
vida sredstva za daljnje jačanje državne nezavisnosti i odbran- 
bene moči zemlje. On dokazuje da smo več sada preorijentirali 
naš financisk: š privredni sistem i uskladili ga sa duboknm pro- 
mjenama koje su izvršene u našem političkom uredenju i u 
društveno-ekonomskim odnosima. Iako su naši raniji budžeti 
pretstavljali izvjesno planiranje u financijama, ovogodišnj’ii 
budžet pretstavlja potpun plan ejelokupnog državnog f,:nanci- 
гаФ  i budžet je postao jedinstven fond svih državnih sredstava.



Drugo. Opčedržavni budžet, kao opčedržavni; financiski 
plan, po svojem obimu dokazuje privrednu snagu naše zemlje, 
osiigurava sredstva za njeno daljnje dizanje, za daljnje jačanje 
njene privredne moči.

U 1946 godini- naš općedržavni budžet pokazivao je jedan 
procentualno malem višak rashoda nad prihodima. Medutim, 
ovogodišnji budžet je uravnotežen i več sama ta čihjenica doka
zuje čvrstu privrednu konsolidaciju zemlje. Struktura državnih 
prihoda Opčedržavnog budžeta dokazuje da ogromna večina 
sredstava potice iz djelatnosü privrede, u prvom redu i u naj- 
večem obimu iz državnog sektora privrede. Svega 9% Opče
državnog budžeta pretstavlja prihod od neposrednog oporezo- 
vanja stanovništva, od poreza na dohodak. Ovom prilikom 
htjela bih da naglasim da su sva ta ogromna sredstva koja smo 
mi sada u mogučnosti da uloži.mo u privredni razvoj zemlje, za 
jačanje naše narodne privrede, u opčekulturne, zdravstvene i 
socijalne svrhe, rezultat rada naših naroda, rezultat rada rad- 
ničke klase. Naša privreda može da nam pruži ta ogromna 
sredstva, jer smo političkom pobjedom osigurali vlast radnog 
naroda i spriječili da plodove rada naših naroda uživa klasa 
domačih i stranih eksploatatora.

Treče. Ovaj budžet osigurava izvršenje našeg Petogodi- 
šnjeg plana u njegovoj prvoj godini. Naš Petogodišnji plan 
treba da iz temelja promijeni lice naše zemlje. Budžet osigurava 
razvoj osnovnih grana privrede, osigurava za njih potrebna 
novčana sredstva, u opčedržavnom i u republ'ikanskom smjeru. 
Da bi postali ekonomski nezavisni nužno je razviti privredne 
snaige zemlje, mijenjati unutarnju strukturu naše privrede. 
Samo promjena unutarnje strukture naše privrede omogučava 
dizanje životnog standarda radnih masa. Ovaj budžet i prema 
rasporedu finansiskih sredstava osigurava jedinstvo plana iz
gradnje i postavlja našu kapitalnu izgradnju na prvo mjesto. 
U ovom saveznom dijelu predvida zamašna sredstva za saveznu 
kapitalnu izgradnju koja če omogučiti našoj privredi novi ši
roki razmah.

Četvrto. Opčedržavni budžet osigurava široke mogučnosti- 
svim našim narodnim republikama da razviju svoje privredne 
snage, da jačaju privredu republikanskog značaja, da se staraju 
za kulturno podizanje svojih naroda, da organizuju dobru 
zdravstvenu i socijalnu zaštitu, da u ovoj godini još više urade 
na poboljšanju životnih uslova širokih slojeva radnog naroda.

Opčedržavni budžet osigurava i pomaže nagliji razvoj 
privredno nerazvijenih republika i, miislim, svaki gradanin ove



zemlje s dubokim oduševljenjem i velikom radosti odobrava 
pomoč koja se pruža ekonomski nerazvijenim republikama. 
U ime naroda Hrvatske obečajem da čemo uložiti sve snage za 
ispunjenje svojih zadataka na ostvarenju opčedržavne akumu
lacije 'i, tako doprinijeti svoj udio kako opčedržavnoj izgradnji 
tako i ekonomskom razvoju privredno nerazvijenih republika.

Dozvoliite mi da se osvrnem detaljnije na budžet Narodne 
Republike Hrvatske.

Prošlogodišnji budžet NR Hrvatske pokazivao je višak 
rashoda nad prihodi-ma u višini od 948,432.000 dinara ili 28%. 
Kod donošenja prošlogodišnjeg budžeta drug Bakarič, pretsjed- 
nik Vlade NR Hrvatske, iznio je pred ovaj dom razloge radi 
kojih je budžet NR Hrvatske ukazivao toliki manjak. On je 
tada iznio u ciframa podatke o ogromnom uništenju velikih 
predjela u Hrvatskoj u toku rata, u kojima je bila uništena 
svaka privredna djelatnost, industrija, obrt i seljačka gospo
darstva. Ogroman broj porodiea žrtava rata i fašističkog terora 
trebalo je pomoči, velikj je bio broj nezbfimute djece. Teško 
zdravstveno stanje u tim, ratom opustošenim krajevima, zahtije- 
valo je velike izdatke, a prihoda iz privredne djelatnost} i od 
poreza mogli su ti krajevi, u kojima obiitava skoro polovina 
našeg pučanstva, da dadu vrlo malo.

Pomoč koju nam je pružao opčedržavni budžet i Savezna 
vlada nastojali smo da u prvom redu upotrijebimo za privredno 
podizanje. Nastojanja Vlade Narodne Republike Hrvatske i na
rodnih odbora išla su za tim da pomognu da se što prije, u što 
večoj mjeri uklone uzroci: koji su do takvog stanja dovodili. 
Več u drugoj polovini 1946 godine privredna snaga naše Repu
blike mnogo se podigla. To u prvom redu treba da zahvalimo 
radnom elanu širokih narodnih masa i pomoči Savezne vlade. 
Nastojali smo da sva dopunska sredstva upotrijebimo za obnovu 
i investicije, a da smanjimo u što večoj mjeri izdatke na admi- 
nistrativnom aparatu.

Prihodi prošlogodišnjeg našeg budžeta ostvareni su u Vi
s'ni od 128% tako da če završni račun 1946 godine pokazati 
da se suma prihoda uvelilko približila sumi rashoda i. tako sma- 
njio procenat viška rashoda nad prihodima. Osim toga iz 
viškova prihoda im ali smo mogučnosti da izvršimo nove izdatke 
u.višini od 10% cjelokupnog našeg budžeta, što smo upotri- 
jebili na popravak cesta, osnovnih Škola, na snabdijevanje in- 
'entarom škola i bolnica koje su bile obnovljene iz sredstava, 
koja nam je pružio Fond za obnovu zemlje.

Ove godine mi smo uravnotežili naš budžet.



U odnosu prema budžetu 1946 godine, budžet NR Hrvatske 
pretstavlja krupno povečanje čak i kad uzmemo u obzir i van- 
budžetska sredstva koja su upotrebljena u toku prošle godine 
u našoj Republ'iici'.

Od ukupne sume od 6.295,417.000 dinara, koliko iznosi' naš 
republikanski budžet, otpada 3.948,514.000 na republikanski 
budžet u užem smislu, a 2.346,903.000 na zbirne budžete na
rodnih odbora.

U sumi od 6.295,417.000 izdaci za obnovu i investicije 
iznose 2.500,000.000, od čega privredne investicije 1.929,000.000 
ili 77%. Ovoliki obim investicionih radova dozvoljava nam aku
mulacija iz republikanske i lokalne privrede, koja je u zbirnom 
budžetu predvidena u sumi od 1.800,000.000 di'nara, kao 'j učešče 
od 8'% u porezu na promet proizvoda ubranog na našem terenu.

Naše učešče u iznosu od 8 % u porezu na promet proizvoda 
omogučuje nam da uravnotežimo naš budžet i da preko 25% 
naših investicija pokrijemo zahvaljujuči tome.

Osnov toj akumulaciji su povečani proizvodni planov’ za 
30—40%, napori i nastojanja radniičke klase Hrvatske da snizi 
troškove proizvodnje, da unese što više štednje u materijalu. 
Javljaju se novatori, raste proizvodnost rada i apsolutne koli
čine proizvedene robe. Pored toga što je industrija u Hrvatskoj 
staroga datuma i u dosta visokom procentu dotrajala, troškovi 
proizvodnje su u nizu poduzeča ispod prosječnih troškova pro
izvodnje njihove grane. Višina naše akumulacije omogučuje 
nam da uložimo znatna sredstva kako u kapitalnu izgradnju, 
tako u rac'onalizaciju i rekonstrukciju naše privrede, što če 
bezuslovno pretstavljati još širu bazu za privredni razvitak Re
publike Hrvatske i podizati* blagostanje narodnih masa.

Hoču da naglasim da smo u ovogodišnjem budžetu i pored 
velikih investicija u znatnom procentu povišali izdatke za naučni' 
rad, stručno uzdizanje kadrova i prosvječivanje naroda, i' iz
datke za zdravstvenu zaštitu.

U prošlogodišnjem budžetu izdaci za prosvjetni rad iznašali 
su 17,5% od ukupnog budžeta il: 597,000.000 diimara. Izdaci za 
socijalnu zaštitu 31% ukupnog budžeta ili 1,083.000.000 dinara, 
iizdaci za narodno zdravlje 394,000.000 dinara ili 12t%, tako da 
je preko 60% našeg budžeta bilo upotrebljeno na izdatke za 
kulturno-prosvjetno podizanje širokih narodnih masa i nji
hovo soc,:jalno i zdravstveno obezbjedenje. U ovogodišnjem 
budžetu izdaci za naučni rad i stručno uzdizanje kadrova i na
rodno prosvječivanje iznašaju 743 568.000 di'nara,osim investi
cija za kulturne i prosvjetne ustanove, ili povečanje od



143,938.000 dinara ili 24% prema prošlogodišnjem budžetu. Od 
toga otpada na opće prosvječivanje po resoru Ministarstva pro
svjete 45,54’9.0'00 dinara ili 32%, a 108,389.000 dinara ili' 6 8 % 
na stručno školstvo, čijem naglijem razvijanju treba da posve
timo naročitu, pažnju. Izdaci za narodno zdravlje povečani su, 
osm investicija u ovogodišnjem budžetu, za 1 0 %, dok su izdaci 
za socijalno staranje uslijed poboljšanja opöh prilika i sredi- 
vanja invalidskog pitanja mogli da podnesu izvjesno smanjenje, 
ali još uvijek iznašaju oko 800,000.000 dinara, što pretstavlja 
2 1 % cjelokupnog našeg budžeta odbivši investicione raehode.

Da smo mogli i ove godine da osbguramo povečane izdatke 
za kulturno i' zdravstveno podizanje, omogučilo nam je i to što 
se administrativni aparat u našoj Republici postepeno oslobada 
neproduktivnog balasta, što su u prvom redu privredna mini
starstva prilagodila svoj aparat u znatnoj mjeri operativnom 
rukovodenju, uklanjanju nepotrebnih karika, dvostrukog ruko- 
vodenja itd. No, s druge strane, mi taj proces ne možemo sma
trati dovršenim i pretstoji nam sistematski rad na pojedno- 
stavljenju strukture našeg aparata, kao 'i daljna borba za pro- 
vodenje krajnje racionalne štednje u upravnim rashodima.

Drugovi, u ovoj prvoj godini našeg Petogodišnjeg plana 
nedvojbeno je da se na prvo mjesto postavlja pitanje ostva- 
renja svih državnih prihoda predvidenih opčedržavnim budže- 
toin, ostvarenje opčedržavne akumulacije, savezne akumulacije, 
republikanske akumulacije, jer su to uslovi; za 'izvršenje našeg 
Petogodišnjeg plana. Povezivanje svih osnovnih državnih pri
hoda'u procentualnom učešču svih narodnih vlasti pretstavlja 
ne samo jedinstvo plana prihoda, nego i jedinstvenu kontrolu 
izvršenja toga plana.

Sav radni narod u Hrvatskoj shvatio je važnost pravilnog 
priticanja prihoda ii zato se u poduzečima vodi svakodnevna 
borba za ispunjenje i premašenje proizvodnih planova za ostva
renje opčedržavne akumulacije.

Novi poreski zakon, koji je postavio porez na promet pro
izvoda kao oblik preko koga se vrši opčedržavna akumulacija, 
dao je i nove elemente u strukturii cijena što je došlo do kon- 
kretiziranja u privrednim uredbama Savezne vlade. On je pot
puno lišen fiskalnog karaktera koji su imali raniji poreži sa 
sličnem imenima on ne pretstavlja dodatak na ciijene. On pret- 
'tavlja samo jedan oblik i jedan dio one akumulacije koja se 
vrsi u privredi. Njegovo ostvarenje usko je povezano sa ispu 
njenjem proizvodnih zadataka. Naš državni privredni sektor 
oslobodio se starih formii privredivanja -i našao sa formalne



strane oblike koji odgovaraju njegovoj socijalističkoj sadržini. 
To je postavilo nove zadatke i pred financiski aparat koji je 
trebalo da uskladi torne .j svoje forme rada. To je bio i uzrok 
'da u prva dva mjeseca ove godöne nije bilo ravnomjernog pri- 
ticanja tog oblika prihoda.

Ali njegovo pritieanje u tekučem mjesecu u Hrvatskoj do- 
stiglo je prosječnu dnevnu visinu predvidenu budžetom. U roku 
od prva dva mjeseca ove godine u našoj Republici ostvareno 
je 38'% više od predvidene dohodarine za taj period. Kod toga 
moram da naglasim da su seljaci u Hrvatskoj, osiim šačice špe- 
kulanata, pored ispunjenja plana otkupa žitarica, ispunili i 
ispunjavaju svoje obaveze prema državi takoder i uplatom po
reza. I onaj dio radnog privatnog sektora u gradovima, tj. 
obrtnici, dokazali su, takoder, da pored toga što nastoje da sa 
čitavim narodom rade na 'izgradnji naše zemlje, doprinose svoj 
udio i uplatom poreza. Narodna fronta je i na ovom pitanju 
dokazala da su njezini članovi jednodušni kod ispunjenja oba- 
veza prema državi, kao što su bili jednodušni kod izbora.

Drugovi poslanici, nama je svima jasno da i pored potpune 
realnosti našeg budžeta njegovo izvršenje traži puno zalaganje 
Čitavog našeg stanovništva za ostvarenje prihoda, za izvršenje 
planova naše izgradnje, puno zalaganje radnika, seljaka i na
rodne intel’igencije, stopostotno ispunjenje proizvodnih т radnih 
planova ne samo po opsegu, več i po kvalitetu u svim granama 
našeg narodnog života. Pred nama je da maksimalnom efek- 
tivnošču pomognemo mobilizaciju svih rezervi narodne pri
vrede, povečamo opčedržavnu ii repufolikansku akumulaciju i 
tako osiguramo 'izvršenje i premašivanje plana.

Več sada u početku ostvarivanja ovog budžeta radni narod 
u Hrvatskoj dokazao je da se sa punim elanom dao na ispu
njenje onih zadataka koji pred njim stoje u izgradnji naše nove 
domovine, za njezin sve brži \< jači procvat.

Pod rukovodstvom druga Tita sigurni smo da čemo izvo- 
jevafei i daljne odlučne pobjede koje če nam osigurati i u pri- 
vrednom pogledu potpunu samostalnost i nezavisnost naše 
zemlje. Ovaj budžet jasan je dokaz rastuče moči naše domovine
— Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Novi patriotizam naših naroda garancija nam je da če 
budžet, koji čemo primiti na ovom zasjedanju, biti u cjelini 
ostvaren i izvršen. Zato izjavljujem u ime narodnih poslanika iz 
Narodne Republike Hrvatske, članova Kluba Narodne fronte, da 
čemo sa oduševljenjem glasati za ovaj budžet. (Buran aplauz).



Pretsedavajuči: Reč ima ministar finansija Vlade Narodne 
Republike Slovenije Zoran Polič.

Zoran Polič (Izborni srez Maribor—mesto, NR Slovenija): 
Drugovi narodni poslanici', budžet koji donosimo jeste prvi 
budžet za koji možemo tvrditi da obuhvata veči deo narodne 
radinosti, tj. da u njemu nije više težište u suvoj administra
ciji, več naprotiv, u najširem i punom privrednom radu. Ovo je 
prvi istiimski budžet radnog čoveka koji u brojevima odražava 
novu društvenu ekonomsku strukturu naše države, koji pret- 
postavlja saglasnost izmedu celokupnog finansiskog sistema i 
takve strukture d time postavlja fmansiske temelje največem 
našem zadatku sadašnjice — našem planu.

Predloženi budžet odgovara finansiskim potrebama našeg 
prvogodišnjeg plana. On predviđa ne samo sredstva za nepo- 
srednu liizgradnju naše industrije, za elektrifikaciju i ostale 
strogo privredne zadatke, več i velika sredstva za podiranje 
kadrova koji če učestvovatii. u izvršenju privrednog plana. 
Upravo činjenica da budžet posvečuje toliku pažnju stručnom 
podizanju kadrova i potrebama opšteg narodnog vaspitanja, 
pokazuje nam šta je glavni uslov za izvršenje našeg plana. 
Glavni uslov su svesni, predani iii sposoibni’ kadrovi, svesne i pre
dane mase radnog naroda koji če biti nosilac največih radnih 
napora u istoriji naših naroda. Svesno uključivanje naroda u 
planski rad i razumno davanje pravca svim privrednim napo- 
rima, najviše če doprineti ostvarenju naših planova, najviše če 
doprineti konkretizaciji planskih zadataka i time produžiti re
volucionarni preobražaj našeg čoveka, koji je dotoio široki za
mah u svenarodnom ustanku protiv fašističkog nasdilja v koji 
će postiči nov stepen izvršenjem našeg prvog petogodišnjeg 
plana.

Biče, međutim, za to potrebna visoka disciplina, veliko 
samopregorevanje, a tako isto i velika elastičnost u savladivanju 
napora, ako bii neki ma koliko kruti propisi ili nasledene navike 
ugrožavale i ometale ispunjenje konkretnih planskih zadataka.

Kada govorimo o saveznom budžetu, hoču da istaknem još 
neke činjenice koje nam pokazuju demokratizam novog budžet- 
skog sistema, potvrduju njegov sveopšti karakter i karakterišu 
naše državno uredenje. Budžet je nastao iz najšire diskusije uz 
saradnju svih narodnih republika. U njemu su povezane opšte 
državne potrebe sa snagom i kapacitetom pojedinih narodnih 
republika. Baza za prihode jesu zajedničke potrebe, a potstrek 
za postizanje prihoda je visoko učešče pojedinih republika u 
saveznim prihodima. Praviilnost i neophodnost takve budžetske



politike osetila je Republika Slovenija več u budžetu za 1945 
kao i za 1946 godinu. U periodu juni—decembar 1945 godine, 
kada Slovenija još nije bila u stanju da ostvari visoke prihode, 
a uimala je prilično izdataka, ona je od 712 miliona svojih pri
hoda primila 600 miliona dotacije iz saveznih sredstava. Samo 
tako bilo je mogučno da se sa uspehom zaključi prvi posle- 
ratni budžetski period.

ilsto tako mogli smo u prošloj godini da ispunimo velike 
zadatke samo uz veliko učešče saveznih investicija na našoj .te* 
ritoriji i učeščem našeg budžeta u saveznim sredstvima. Zada
tak pred koji je savezni finansiski zakon postavio Republiku 
Sloveniju, naime da ostvari višak prihoda nad rashodima u bu- 
džetskoj 1946 godini, u punoj je meri ispunjen. Po Finansiskom 
zakonu bilo je predvideno da če taj višak izmositi 176 miliona, 
a mi smo, ustvari, postigli 200 miliona. Borba za ispunjenje 
obaveze donela nam je bogata iskustva koja čemo morati pra
vilno iskonistiti za nove još teže zadatke koji stoje pred nama. 
Višak prihoda nad rashodima od 200 miliona ne sme nas uči- 
nlti mirnim i bezbrižnim za sadašnje zadatke, ako znamo da 
smo ga postigli, bez pravilne prethodne procene, bez pravilne 
podele na pojedine privredne grane i s obzirom na činjenice da 
su radnik i nameštenik bili najsolidnije poreske platiše i da su 
porez na dohodak plačala i privredna preduzeča. Predvidali 
smo, na primer, za 1946 godinu prihode od poreza na promet 
u iznosu od 140 miliona a, ustvari;, postigli smo prihod od preko 
900 miliona. S druge strane, od seljaka i zanatlija ubrano je 
poreza na dohodak u mnogo manjem iznosu nego što se pred- 
vidalo. To naravno ne ide na račun manjih mogučnosti, več pre 
svega na račun slabe organizacije, na račun nepravilnih procena 
i nepravilnog odnosa i svih onih koji su namerno izigravali 
još u nedovoljnoj meri izradene propise.

Svesni smo da imamo još u velikoj meri posla sa ostacima 
mentaliteta 'iz prošlosti, da u velikoj meri postoji još staro gle
danje na budžet. Pošto je posledica toga i< staro gledanje na 
državu, im moramo svom odlučnošču raditi na tome da u celo- 
kupnom našem narodu po'budimo svest da je državni budžet 
narodni budžet, da on zavisi od zajedničkog rada i zajedničkih 
napora i da on samo ako ga u celosti ispunimo znaci i pobolj- 
šanje životnih uslova čitavog naroda. Ako želimo u ovoj godini 
da postignemo predvidenu visinu prihoda od poreza na doho
dak, mi, čemo morati i za njega upotrebiti metode planskog 
rada, moračemo što tačnije ustanoviti nacionalni dohodak i baš 
time obezbediti' pravednost i ravnomernost poreskog optere-



ćenja. U toj vezi progresivno oporezivanje pretstavlja najjači 
izraz široke narodne demokratije, a ono u isto vreme iziskuje 
sa strane poreskih obveznika i svest pune odgovornosti zajed- 
nici, dok poreskim platežnicima ne dozvoljava nikakvo izigra
vanje, kao što je to bilo još u mnogim slučajevima u 1946 go
dini od strane neproduktivnih elemenata u našem privatnom 
sektoru.

Kada govorimo o planu i o finansiskim sredstvima koja 
treba da nam omoguče njegovo izvršenje, mora nam biti jasno 
da ni u ovoj godini ne smemo svoju privrednu delatnost oslo- 
niti samo na finansiska sredstva koja su, -i. pored visoke brojke 
od 85 milijardi», ipak ograničena. Kao u 1946 godini., u radu za 
obnovu, tako i u ovoj godini, u godini- daljeg izgradivanja naše 
privrede, dobrovoljan rad mora pretstavlja,ti dopunski izvor za 
stvaranje narodnog bogatstva. Republlika Slovenija je, na pri
mer, u 1946 godini od 139 miliona za obnovu naših sela stvo- 
rila vrednost od 493 miliona, a Slovenačko Primorje ponegde 
postiglo dvanaestostruku vrednost. Ali ovo je samo jedan skro- 
man primer. Imamo velike radove na pruzi Brčko—Banoviči, 
na raznim drumovima, mostovima i kanalima gde su ogromni: 
zadaci bili izvršeni skromnim sredstvima. Svi ovi primeri treba 
da nas potstreknu na isti takav način rešavanja zadataka u 
ovoj godini. Tako isto treba da uključimo, kao dopunsku vred
nost, u naš zajednički finansiski fond i uštedu koju nam stvara 
udarnički i novatorski- rad našeg radništva.

U pogledu samih brojeva budžeta treba da napomenem pre 
svega da nam brojka od 85 milijardi, u odnosu prema 25 mili
jardi po budžetu za 1946 godinu, na prvii pogled izgleda pri- 
lično visoka. Njenu solidnost nam medutim ukazuje činjeniea 
da ova brojka uključuje celokupne finansiske potrebe naše dr
žavne zajednice, da ona vodi računa kako u investicijama i fi
nansiranju, tako i u narodnoj odbramii, vaspitanju i administra
ciji. Ova solidnost budžeta postaje naročito jasna ako konsta- 
tujemo da je više od 50% svih sredstava predvideno nepo
sredno za privredu u najužem smislu, a samo 5% suvoj admi
nistraciji. U ovoj srazmeri' gledamo veliku pobedu pravog 
gazdinstva nad krutom -birokratijom koja je još ovladivala 
našim poslednjim budžetom.

činjeniea da su glavna sredstva predvidena za privredu, a 
pre svega za industriju, kao i da je, s druge strane, industrija 
najjači izvor prihoda koji se ostvaruju u vidu poreza na pro
met, obavezuje nas da ovom razdelu saveznog budžeta posve
timo največu pažnju. Republika Slovenija imače da prikupi u



1947 godini više od 7 milijardi poreza na promet. To če ona 
postiči ako bude, s druge strane, ostvarila svoj plan proizvodnje. 
Istina je da je ueešće Slovenije u prvogodišnjem industriskom 
planu srazmerno veliko, ali to dde na račun razgranatijih proiz
vodnih snaga i razgranatije organizacije. Plan proizvodnje za 
prvo tromesečje mi smo uglavnom ispunili, ali' nismo ispunili 
plan poreza na promet. Uzrooii leže u nedovoljnoj elastičnosti 
naše finansiske organizacije, u nedostatku iskustava kao -i u 
objektivnim teškočama koje, kao posledica prošlog rata, sporo 
iščezavaju.

Republika Slovenija uključena je u savezni ibudžet sa izno
som od 3 milijarde 223 miliona. Suma od 160 шШопа, tj. manje 
od 4'% predvidena je za suvu administraciju. U odnosu prema 
budžetu za 1946 godinu, rashodi za narodne odbore povečani 
su od 165 miliona na 708 miliona v to za prosvetu, stručne škole 
i unapredenje privrede. Ovirn je i u republikanskom budžetu 
naznačena potreba da preko opšteg i specijalnog školovanja 
stvaramo-uslove za uspešno izvršenje planskih zadataka.

U budžetu Republike Slovenije nisu obuhvačeni svi oni inve- 
sticioni radovi koji če se liizvod'iti u saveznom obimu i koji, 
ustvari, pretstavljaju ogromno povečanje republikanskih sred
stava. Savezne investicije znače izgradnju teške industrije koja 
je temelj naše privredne slobode. Slovenačka laka industrija 
bila bi bez kičme ako ne bi mogla da računa na tešku industriju 
u jugoslovenskom obimu. Zbog takve medusobne zavisnosti 
mogučna je i u interesu našeg naroda jedino politika jedin- 
stvenog jugoslovenskog privrednog prostora i zbog toga je 
neophodna borba za ostvarenje celokupnog budžeta, a ne samo 
republikanskog budžeta. Pošto več iz ranije diskusije znamo 
da visfiina predvidenih prihoda odgovara realnim snagama naše 
privrede, to za nas sve mora da važi samo jedno jedino: svim 
silama prionuti na rad za ostvarenje plana opšte akumulacije.

Sastavni deo budžeta Narodne Republike Slovenije biče u 
bližoj budučnosti [< budžet jednog dela Slovenačkog Primorja. 
Otkloniče se prepreke koje su našu braču odvajale od zajed
ničke domovine. Posle više od 25 godina mučenja, primorski 
če narod zajedno sa nama graditi novu budučnost koja če zaista 
biti njegova, koja če biti slobodna i srečna. Sa puniim poletom 
uključiče se u naš planski rad i time pokazati da i oni mogu 
da se bore neumorno za privredni uspeh, kako su znaliii da se 
bore u prošlosti za svoju slobodu. (Buran i dugotrajan aplauz).

Naročito čemo prilikom priključenja pozdraviti onaj deo 
primorskog naroda, koji još, a naročito u poslednje vreme,



doživljuje -iz prošlosti dobro poznate metode fašističkog nasiilja 
i koji pod okriljem savezničke uprave nije mogao da nade za
štitu pred zločinačkim izrodima fašističkih štetočina. (Burno 
odobravanje).

Udružen sa nama, osloboden, primorski narod če još nositi 
sa sobom veliki bol koji su prouzrokovali nepravedni zahtevi 
nekih naših ratnih saveznika. No, to  če i primorski narod, kao 
: naš, jačati u daljoj borbi za pravdu i za konačnu pobedu 
demokratskih načela u svetu.

Naši če uspesi1, koje čemo postizavati na privrednom i po- 
litičkom polju, značiti očeličenje svih onih koji .se ne mogu 
uključ ti u našu zajednicu pred svakojakim pokušajima razna- 
r od ivan ja ,  jer našiii privredni uspesi nisu i neče da budu potsticaj 
samo našem narodu nego svima koji hoče demokratiju, koji su 
za narodnu vlast, i stoga za slobodno opredeljenje naroda po 
njegovim željama.

Ako se kod izvodenja našeg budžeta dodirnem unekoliko 
našeg kreditnog sistema, hteo bih naročito da naglasim da je 
potrebno brižno razastrti mrežu naših bankovnuh poslovaonica, 
jer samo tako biče osigurana brzina, a time i solidnost poslo
vanja. Pored bankovnih poslovaonica imače svoj posebni zada
tak i štedionice narodnih odbora koje če morati listo tako ve
zati svoje poslovanje na .sistem naše Enotne banke. Preko njih 
čemo izvoditi široku narodnu štednju koja isto tako pretstavlja 
izvor prihoda za izvršenje naših privrednOh zadataka.

Izvršenje budžeta, kao i izvršenje samoga plana, biče u 
velikoj meri zavisno od našeg političkog aktiva. Prihodi u 
■budžetu zavise od svesti i:i saradnje širokih narodnih masa. Pri
hodi su 'istovremeno i jaka kontrola nad izvršenjem preuzetih 
planskih obaveza. Usmeravati narodnu svest i radinost onako 
kako če najviše odgovarati narodnim potrebama, jeste umetnost 
'koja traži veliku sposobnost i postavlja stoga pred naš poli- 
t čki aktiv odgovoran rad.

Borba za izvršenje našeg plana kao i borba za izvršenje 
našeg budžeta, biče oštra, kao što je to bila i svakai odlučujuča 
borba u našoj bliskoj prošlosti. Sigurni smo u to da čemo tu 
borbu uspešno izvojevati1, a znamo i to da če nam ,to biti uto- 
liko lakše što čemo više znati povezatiii sve napredne snage 
Koje moraju doprineti svoj deo za ostvarenje plana. Državni 
sektor, kao glavni nosilac plana, morače uživati punu potporu 
zadružnog sektora i radnog dela privatnog sektora. Baš zato 
noraćemo još u večoj meri razvijati zadružnu misao i dati joj 
•vota u različitim mesnim prilikama i raznim formama. Isto
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tako moračemo razviti proizvodnu inicijativu zanatstva, i tako 
našem osrednjem čoveku omogučiti da se u celosti uključi u 
naš planski rad. Nikome ne možemo dozvoliti da živi na račun 
zajednice ako toj zajednici ništa ne daje. Kongresi Narodnog 
fronta, koji su se održavali u pojedinim repuiblikama, označili 
su najširu perspektivu rada, odredili su političkom aktivu pra- 
vilan put i postavili pred sve naše masovne organizacije dužnost 
da mobilišu sve svoje snage za plan, da postave plan 'i planski 
rad za glavnu tačku svojih obaveza.

Ispunjenje uputstava Narodnog fronta davače našem aktivu 
najsolidniju orijentaciju u radu i vodice nas sigurnom uspehu.

Naš zajedničkii interes zahteva da predloženi budžet ostva- 
rimo, da svršimo sa svima onima koji u svojoj tesnogrudosti 
još ne vide šta znači sa toliko krvi i žrtava ostvarena zajednica 
i neče da vide veliku potrebu medusobne povezanosti naših 

■republika, kakvu izražava predloženi budžet. Isipunjenje predlo
ženog budžeta biče pobeda prvogodišnjeg plana, biče ujedno 

^pobeda planskog rada kod nas uopšte, biče pobeda nove stvar
nosti i .time konačno učvrščenje narodne vlasti naroda Jugo
slavije.

Izjavljujem da ču glasati za predloženi budžet. (Burno 
odobravanje).

Pretsedavajuči: Ima reč pretsednik Vlade Narodne Repu
blike Bosne i Hercegovine drug Rodoljub čolakovič. (Buran 

•aplauz).
Rodoljub Čolakovič (NR Bosna i Hercegovina): Drugovi 

narodni poslanici, opštedržavni budžet, koji je Savezna vlada 
predložila Narodnoj skupštini, odraz je nesumnjivog porasta 
privredne moči naše države, sredenosti naših državnih finansija 

Ji čvrstine naše valute. Ali, on 'istovremeno, zbog svoje kvalita
tivno nove strukture, svedoei o krupnom koraku, koji mi či- 

"nimo u izgradnji naše društvene zajednice na novim, socijali- 
stlčkim temeljima. On pokazuje stabilnost ii životnu sposobnost 

, našeg demokratskog poretka koji je uspio da za dvije godine 
.uglavnom obnovi zemlju koja je bila strahovito ekonomski 
^opustošena ratom i da u našoj izgradnji izvrši definitivan pre
lom: prelaz na plansku privredu, na izvodenje plana industria
lizacije i elektrifikacije naše zemlje. Samo postavljanje plana 
po kome treba i po kome če se razvijati naša privreda, temelj 
'svekolikog društvenog života, pretstavlja krupan uspjeh naše 
^državne politike. Neprijatelji naše države, našeg demokratskog 
poretka nadali su se da mi nečemo bitii kadri da savladamo eko
nomske .teškoče pred kojima smo se našli neposredno poslije



oslobođenja, da ćemo stoga biti prinuđeni da pravimo političke 
koncesije na račun slobode naroda, na račun suvereniteta i ne- 
zavisnosti nove Jugoslavije. Njihove nade, medutim, pokazale 
su se kao jalove. Mi smo ne samo uspjeli da savladamo teškoče 
prvog perioda obnove i izgradnje naše zemlje, nego i da po- 
moču državnog sektora u privredi, tijesno povezanog sa za
družnim sektorom i s trudbeničkim dijelom privatnog sektora, 
stvorimo neophodne predusliove za prelaz na plansku privredu 
koja pretstavlja viši oblik društvene proizvodnje, moguc jedrno 
u onim zemljama u kojima osnovna sredstva za proizvodnju 
pripadaju narodu.

Prije nego što predem na budžet Narodne Republike Bosne 
i Hercegovine, htio bih da se osvrnem na jednu stavku iz bu- 
džeta Savezne vlade. To je stavka predvidena za Jugoslovensku 
armiju. Mislim da neče biti ne samo nijednog poslanika u ovom 
domu, nego nijednoga patriote u našoj zemlji koji neće pozdra
viti vladin predlog izdataka za našu junačku vojsku. (Buran i 
dugotrajan aplauz), vjernog branitelja naše slobode i nezavisno- 
sti, čuvara naših granica i stvaralačkog rada naših trudbenika. 
Mi; našu Armiju ne jačamo i ne snabdijevamo modernim naoru- 
žanjem zbog toga da bismo ugrozili nečiju nezavisnost ili da 
bi svojom vojnom moči natjerali ma koji narod da učini' nešto 
što je u protivnosti sa njegovim nacionalnim dostojanstvom i 
s pojmom pravičnih odnosa medu narodima >i državama. Bra
neči svoja nacionalna prava, uvijek spremni na saradnju sa svim 
državama koje ta prava poštuju, mi moramo biti spremni da 
svoja prava možemo braniti i drugim sredstvima a ne samo 
pozivanjem na naša prava. (Buran aplauz). Jer, na žalost, živimo 
još u svijetu u kome ima ljudi, i to na vrlo odgovornim polo- 
žajima, koji osim »prava pesnice« nikakvo drugo pravo ne pri- 
znaju. Dok je tako, mi smo dužni da se brinemo da naša pesnica 
hude što jača, ,tj. dužni smo da razvijamo 'i jačamo našu Armiju, 
da na sve . mogučne načine povečavamo odbranbenu sposob
nost naše žemlje, kako bismo mogli da svaku eventualnost do- 
čekamo spremnii. (Buran aplauz). Na to  nas obavezuju skupe 
Žrtve koje smo morali podnijeti za našu slobodu; to je naš dug 
prema budučim pokoljenjima kojima smo dužni osigurati neop
hodne uslove života u sloibodi i nacionalnom dostojanstvu.

Drugovi i' drugarice, posmatrana s gledišta državnih finan- 
“̂ja( prošla, 1946 godina, bila je u Bosni i Hercegovini u znaku 

nnansiskog jačanja i sredivanja, š.to je samo drugi izraz za 
ekonomsko jačanje i ubrzanu obnovu 'naše privrede. Dok smo 
u Prvoj godini poslije oslobodenja živjel-i manje više od dota-



cija Savezne vlade, ne poznavajuči dovoljno ni sami naše 
stvarne potrebe, mi smo u 1946 godini d ost a realno predvidjeli 
i ,naše republikanske rashode i naše republikanske prihode. Od 
*2.290,000.000 dinara predvidenih republikanskih rashoda utro
šeno je 1.765,000.000 dinara:, dok su republikanski prihodi, 
predvideni u sumi od 830 miliona dinara, ostvareni za 778 mi- 
iiona dinara, što pretstavlja oko '94%. Razumije se, da ovako 
ostvarenje budžeta nije i' ne može biti naš ideal, ali ono poka- 
zuje korak naprijed u sredivanju naših reipulbličkih finansija, 
jer smo mii: 1945 godine predvidali 1.265,000.000 dinara rashoda 
a potrošili svega 371,000.000 dinara iz republikanskog budžeta, 
a ostvarili smo svega 100 miliona dinara svojih republikanskih 
prihoda. Zbog toga brojke o izvršenju republikanskog budžeta 
1946 godine pokazuju da smo mi u prošloj godini daleko više 
nego u 1945 godini pravilno uočili šta nam je [potrebno, kao i 
'to da smo uspjeli da bezmalo ostvarimo potpuno predvidene 
republikanske prihode.

Osim suma .predvidenih republikanskim budžetom, u našoj 
Republiici utrošeno je iz Fonda obnove Savezne vlade 691 mi- 
lion dinara (za kupovinu stoke, za obnovu seo9kih naselja, za 
pomoč ratnoj siročadi, za melioracije). Tako je iz republikan
skih i saveznih sredstava utrošeno 1946 godine u našoj Repu
blic  ̂ 2.456,000.000 dinara.

Od kredita koji su 1946 godine preko državnih banaka bili 
stavljeni na raspolaganje našoj Republici iskoriščeno je za dr
žavni sektor 2.250,000.000, zadružni 322 miliona, privatni 32 mi
liona dinara, dok je u 1945 godini iskonišćeno za odgovarajuće 
sektore 74 miliona, 53 miliona i 26 miliona dinara. Ovdje je 
karakteristican ne samo kvantitativni porast iskoriščenih kre
dita, nego i srazmjer izmedu ipojedimh sektor a koji su se ko
ristili kreditom. Dok je u 1945 godini od 155 miliona dinara 
iskoriščenih kredita na privatni sektor otpalo 26 miliona, a na 
državni 74 miliona dinara, to je u 1946 godini od 2.605,000.000 
iskoriščenog kredita otpalo na privatni sektor 32 miliona a na 
državni sektor 2.250,000.000 dinara. Ovo dokazuje da se naš 
državni sektor sredio i u nesravnjeno večoj mjeri počeo da se 
služi kreditom koji državne banke stavljaju na raspolaganje 
našoj privredi.

Poboljšanje finansija naše Republike u poredenju sa 1945 
godinom odraz je poboljšanja prilika u našoj privredi uopšte. 
Radi ilustracije navešču nekoliko cifara. Vrijednost industriske 
proizvodnje u republikanskim preduzečima porasla je od 391 
milion na 1.500,000.000 dinara. U prošloj godini investirano



je u industriju u našoj Republici 173 miliona dinara od čega 
oko 100 midiona u drvnu industriju, najvažniju industrijsku 
o-ranu naše Republike. Sva industriska preduzeča u Bosni -i Her
cegovini uglavnom su obnovljena, <аИ sva ona pate od jednog 
krupnog nedostatka: njihova postrojenja su zastarjela, na 
mnogo mjesta dignuta 'iz ruševina i zgarišta i iskrpljena, što 
smanjuje njihov kapacitet i poskupljuje proizvodnju. Od novih 
preduzeča podigli smo u 1946 godini nekoliko sitnih preduzeča 
prehranbene industrije i priveli kraju hidrocentralu u Bogatii- 
ćima. Za podizanje stručnog kadra za industriju otvorene su 
1946 godine dvije srednje tehničke škole i 31 zanatsko-stručna 
škola. U svim večim preduzečima stalno se održavaju kursevi 
za prekvalifikaciju polukvalifikovanih radnika u kvalifikovane. 
U 1946 godini održana su 32 takva kursa.

Znatna državna sredstva utrošena su u 1946 godini za po
dizanje naše poljoprivrede. Što iz republiikanskog i saveznog 
budžeta, što iz saveznog i republikanskog fonda za obnovu, 
utrošeno je na poljoprivredu 748 miliona dinara. Svjesna do 
koje je mjere uništena naša poljoprivreda u ratu, a seljaštvo 
lišeno i najosnovnijih sredstava za obnovu gazdinstava, Vlada 
nase Republike nije žalila sredstava da pomogne zemljoradni- 
cima da što prije stanu na svoje noge. U tom nastojanju nas 
je potpomogla znatnim sredstvima Savezna vlada. Tako, na 
primjer, mi smo ove godine iz sredstava Fonda za obnovu 
zemlje, koja nam je dala Savezna vlada, nabavili oko 220 hi
ljada grla stoke, što pretstavlja vrijednoist od 380 miliona 
dinara.

Dalje, u toku 1946 godine nabavljeno je 254 vagona poljo
privrednih sprava i alata, izgradeno i popravljeno preko 200 

sušnica za šljive, izgradena mreža veterinarskih amibulanata itd.
Prije rata u Bosni i Hercegovini postojale su samo dvije 

n:že dvogodišnje poljoprivredne škole; od oslobodenja naovamo 
mi smo stvorih četiri srednje i pet nižih poljoprivrednih škola.

Šumarstvo je veoma važna privredna grana Bosne i Herce
govine. Upravo u toj grani ostalo nam je najteže naslede iz 
prošlosti. U našim šumama gazdovano je ne nerazumno, nego 
Jupeški i zločinački. Vlada Bosne i Hercegovine posvečuje ve- 
jjku pažnju šumarstvu, ali če biti potreban duži period vremena 
da se uvede jedno razumno gospodarenje. U prošloj godini mi 
m? uložili 57 miliona dinara za obnovu našeg šumarstva, u 

•foju sumu ne ulaze izdaci za razvijanje drvne 'industrije koja 
do nedavna bila u resoru Ministarstva industrije i rudarstva.

Slavnom, ta je suma utrošena na podizanje lugarskih kuća



koje su u toku rata mahom uništene, za izgradnju bujičnih pre
grada, osnivanje rasadnika, sakupljanje sjemena. Otvorene su 
dvije šumarske i jedna lugarska škola.

U prošloj godini utrošeno je na gradevine u Bosni' i Herce
govini 765 miliona dinara. Od toga na obnovu i izgradnju pu- 
teva, izgradnju mostova i pro,pusta 310 miliona dinara.

Za obnovu porušenih gradskih i seoskih naselja utrošeno 
je '360 miliona dinara. Podignuto je 32.686 stanbenih i 8.500 
gospodarskih zgrada na selu. Od toga je pomoću državnih 
sredstava izgradeno 26.686 stanbenih zgrada na selu a vlastitim 
sredstvima oko 6.000 zgrada. Za razliku od 1945 godine, kuče 
izgradene na selu 1946 godine znatno su bolje, u mnogo sluea- 
jeva bolje nego što su bile prije rata, Prosječna vrijednošt 
jedne kuće je 26.400 dinara, dok je suma koju je izdala država 
na pojedinu kuču 7.802 dinara. U svemu je utrošeno za obnovu 
seoskih stanbenih zgrada iz državnih sredstava 180 miliona a 
dobrovoljni rad uložen u tu svrhu iznosi 472 miliona dinara.

Za izgradnju državne trgovačke mreže, i za razvitak dr
žavne trgovine uopšte, utrošeno je u 1946 godini 136 miliiona 
dinara. Stvoren je čitav niz samostalniih trgovačkih preduzeča 
koja su, uprkos mnogim teškočama, na zadovoljavajuči način 
rješavala u prošloj godini pitanje snabdijevanja naše Republike.

Za prosvjetu izdato je u 1946 godim u Bosni i Hercegovini 
205 miliona dinara. Podignuto je 111 osnovnih i srednjih škola, 
obnovljeno 255 osnovnih i 22 srednje škole, 17 dečkih domova, 
5 domova kulture, jedan dom fiskulture, nabavljen namještaj i 
učila za sve škole i domove, izdržano oko 60.000 djece u dačkim 
trpezama.

U oblasti narodnog zdravlja postigli smo u protekloj go
dini znatne uspjehe, iako ono što je postignuto ni izdaleka ne 
zadovoljava potrebe jedne zemlje u kojoj još haraju razne bo- 
leštiine. U prošloj godini izdato je za potrebe narodnog zdravlja 
'160 miliona dinara. Otvoreno je 35 zdravstvenih stanica i 4 
seoske ambulante. Broj bolničkih postelja povečan je na 3.700, 
tako da je premašen njihov predratm broj; broj ljekara pove- 
ćao se prema 1945 godini za 100, tako da danas imamo 321 lje
kara. Iako je znatno porastao broj ljekara, ipak je on za 20% 
manji nego što je bio prije rata i taj broj za potrebe naše Re
publike apsolutno je nedovoljan. Znatno je unapreden rad na 
zdravstvenoj zaštiti majki i djece stvaranjem ustanova kao što 
su dječji dispanzeri, porodilišta, savjetovališta, dječji domovi 
i prihvatilišta. Sva ova mreža obuhvata 264 ustanove, smještene 
večinom uz ostale zdravstvene ustanove.



Za potrebe socijalnog staranja izdato je što iz republikan
skih što iz saveznih sredstava 444 miliona dinara. Joe uvijek je 
u našoj Republici veliki broj lica koja su usljed rata nesposobna 
za samostalno privredivanje; tu je na prvom mjestu veliki broj 
ratne siročadi, invalida, žrtava fašističkog terora, raznih ljudi' 
koje je rat takoreći iščupao iz kori jena i sad im valja pomoči 
da se privredno osamostale. Najozbiljmiji naš problem u ,toj 
oblasti jeste pitanje djece. Mi smo predvidjeli otvaranje novih 
dječjih domova, proširenje mreže dačkih kuhinja u kojima 
djeca osnovne škole dobi j a ju jedan ili dva topla obroka, i na- 
damo se da čemo uz pomoč Savezne vlade tek u toku ove go
dine riješiti to pitanje na zadovoljavajuči način.

Završavajuči svoje ■[zlaganje o izvršenju prošlogodišnjeg 
budžeta Narodne Republike Bosne i Hercegovine, želio bih da 
istaknem da smo za ove dvije godine rada u miru uglavnom 
zaliječili najdublje rane koje nam je ostavio rat -i fašistička 
okupacija. U oblasti privrede mi smo izvršili one najnužnije 
pripreme za prelaz na plansku privredu, stvorilii neophodne 
uslove za izvršenje onog velikog djela koje sa 1947 godinom 
započinje u našoj zemlji: plan dndustrijalizacije i elektrifikacije. 
To smo mogli uraditi blagodareei samoprijegornom radu trud-' 
beničkih masa, njihovom aktivnom učešču u obnovi i izgradnji 
i pomoči koju nam je stalno ukazivala Savezna vlada.

Godina 1947 biče godina velikih radova u našoj Republici. 
Biče udareni temelji nekoliko krupnih industrijskih preduzeča 
koje podiže Savezna vlada: za celulozu, cement, tekstil; zatim 
izgradnja krupnih električnih centrala, od kojih je jedna, naj- 
veča, hidrocentrala u Jablanici, več započeta. Želim da ovdje 
posebno istaknem najkrupniju gradevinu ove godine u čitavoj. 
Jugoslaviji, a to omladinska pruga Šamac—Sarajevo. (Burno
i dugotrajno odobravanje). Želim da to istaknem i  zbog njenog 
ekonomskog značaja ne samo za Bosnu i Hercegovimi, nego 
za našu državu uopšte, jer če pruga normalnog kolosijeka u 
još večoj mjeri otvoriti rudnim blagom i šumom bogate krajeve 
basena rijeke Bosne čitavoj našoj privredi. Ali isto tako želim 
da to istaknem pred ovim domom -i zbog njenih graditelja. Gra
diče je. kao što znate, naša divna omladina, (Burno i dugotrajno 
odobravanje), ponos i uzdanica naših naroda, ona ista <omIa- 
drna koja se u oslobodilačkom ratu proslavila junačkim dje- 
Hma, ona ista omladina koja, evo, več dvije godine neumorno 
Prednjači u požrtvovanom radu na obnovi i izgradnji naše 
zemlje. Ona je več našoj otadžbini, a posebno Bosni i Herce
govini, darovala prugu Brčko^—Banoviči, koja je povezala bo-



gati ugljeni basen Konjuha sa sjeverom. Za taj njen podvig, kao 
i za još veći na koji več oviih dana polazi, želim da joj i odavde, 
u ime naroda Bosne i Hercegovine, a ako mi dozvolite i u ime 
ovog doma, izrazim priznanje i blagodarnost i obečam svaku 
mogučnu pomoč. (Dugotrajno odobravanje).

Budžet Bosne i Hercegovine za godinu 1947 predviden je 
ovako: prihodi 4.390,480.000 dinara. rashodi 4.611,181.000 di
nara, višak rashoda 220,701.000 dinara.

Ovaj budžet, kao i cjelokupni budžet Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije, pretstavlja budžet ne samo naše admini
stracije, budžet za zadovoljenje kulturnih, zdravstvenih i drugih 
potreba narodnih masa, nego prvenstveno budžet privrede. Pri- 
premajuči ga, obratili smo naročitu pažnju na produktivne 
investicije: na racionalizaciju i rekonstrukciju postoječih ii po
dizanje novih industriskih preduzeča, na melioracije i na ja
čanje državnoga sektora u poljoprivredi, smatrajuči da je to 
jedini put riješenja pitanja republikanske akumulacije koja je 
sada slaba. Ovo če finansiski osamostaliti našu Republiku, -po- 
jačati njenu privrednu moč i svakako doprinijeti jaeanju pro
duktivnih snaga cijele Jugoslavije. Ukupna vrijednost budžetom 
predvidenih investicija iznosi 2.173,155.000 dinara. Od toga su 
najvažnije investicije u industriji, šumarstvu, saobračaju i po
ljoprivredi. Od investicija u industriji najvažnije su investicije 
u drvnoj industriji koja če biti iz osnova modernizirana, biče 
udaren temelj modernoj tekstilnoj, metalopreradivačkoj, hemi- 
skoj i prehranbenoj industriji.

Osim toga, posvetičemo pažnju razvijanju lokalne radino- 
s,ti, otvaranju sitnih preduzeča koja če iskoriščavati mjesne 
izvore sirovina i tako biti korisna i nužna dopuna saveznoj i 
republikanskoj industriji, a istovremeno vrelo finansiskih pri
hoda mjesnih vlasti.

Nema sumnje da ovakav budžet, kakvog ni po sumama koje 
on predvida, a pogotovo po veličini društveno-političkih ciljeva 
koje če on ostvariti, nije bilo i nije moglo biti nikad ranije u 
Jugoslaviji. Ali on sve nas postavlja pred kruipne i pune odgo
vornosti. O njima su pred ovim domom jiuče govorili drugovi 
Žujovič i Kidrič. Želio bih samo da njihova izlaganja dopunim 
onim što, čini mi se, treba da bude obaveza svih rukovodilaca 
u republikama.

Naš opštedržavni budžet pretstavlja organsku cjelinu; samo 
blagovremeno izvršavanje svih njegovih dijelova, svih obaveza 
koje iz njega proističu osigurače da funkcija budžeta u našem 
privrednom s:stemu bude ono što mi svi od njega očekujemo:



finansiranje onih velikih radova koji, u okviru petogodišnjeg 
plana, zapoeinju ove godine u našoj otadžbini. To znači da se 
moramo daleko više nego dosada brinuti za ostvarenje saveznih 
prihoda, za ispunjenje obaveza koje republike imaju prema Sa- 
veznoj vladk Ako igdje, to je u privredi tačna misao druga Tita 
koji je, govoreči o našoj federaciji, uporedio je sa monolitnim 
mramorom po kome su pruge, ali koje ne slabe njegovu mono
litnost. Ona, monolitna Jugoslavija koja pod vočstvom druga 
Tita, sada, 1947 godine, ulazi u bitku za Petogodišnji plan, 
treba, prije svega, da nam svima bude stalno pred očima.

Dalje, moramo pojačati finansisku disciplinu i borbu za 
svaki dinar moramo shvatiti sasvim ozbiljno. Operisali smo 
ranije milionima ne vodeči uvijek dovoljno brige o tome odakle 
oni pritiču. Sada čemo operisati s dinarom, tačno vodeči ra
čuna o torne gdje čemo ga utrošiti, a naročito o tome gdje ga 
možemo i moramo zaraditi. Obaveze koje proističu iz predlo- 
ženog budžeta moraju za svakoga biti obaveza vojnika koji 
odredeni zadatak mora ispuniti, svjestan da se samo tačnim 
izvršenjem svih pojedinačnih zadataka dobiva bitka.

Najzad, moramo učiniti sve — a u torn pogledu još nismo 
učiniili sve, da se ostvari plan akumulacije, kako saveznih tako i 
republikanskih preduzeča. To je poslije donošenja uredaba Sa- 
vezne vlade samo stvar dobre organizacije i upornosti u borbi 
za pravilno gazdovanje u državnim preduzečima, u borbi pnotiv 
rasipnika narodne imovine, proti v svih onih ljudi u čijoj su 
svijesti kapitalistički ostaci još uvijek veoma jaki. U .toj oblasti 
još ima neotkrivenih vrela; na primjer, mi još sasvim tačno ne 
znamo sve mogučnosti u našoj lokalnoj industriji, u kojoj se 
dosad gazdovalo onako odoka. A kad se tako gazduje, onda 
je uvijek mogučno da [ porez i dobit teku onamo kuda ne 
treba i ne smiju da teku.

Na kraju, mislim da za ovakav budžet, kao što je naš, treba 
u največoj mjeri zainteresovati široke slojeve trudbenika naše 
zemlje. Ne srni je on za njih ostati gomila nerazumljivih brojki. 
Treba ih dešifrovati, kako bi oni u njima vidjeli svoju snagu, 
?nagu naše države koja če lih ispuniti i ponosom i samopouzda- 
njem. U fabrici, na poljima, na svim mjestima rada nalaze se 
vrela sredstava za naš budžet, koja če svojim rukama, svojim 
naporima stvarati ljudi rada. Treba im objasniti kakav •ogroman 
korak naprijed mi činimo donoseči ovakav budžet; treba učiniti 
Sv’e da ga trudbenici shvate kao svoje djedo, da shvate društvenu 
sadrž.nu koja se krije u ovim brojkama. A kad oni to shvate, 
°nda možemo biti sigurni da če, pri doibroj organizaijii posla,



ostvarenje ovog budžeta biti ne samo stvar prema našoj ša- 
dašnjoj ekonomskoj snazi, nego da može biti i prevazideno.

Ostvarivanje ovog budžeta pretstavljaće borbu za novu 
afirmaciju naše države kao države novog tipa, države 'Org$ni- 
zatora privrede, države koja je orude u rukama narodnih masa 
za izgradnju čovečnijih, boljih, razumnijih uslova života, nasu- 
prot državi-parazitu koja siše najbolje društvene Skokove i 
pomoću koje eksploatatorska manjina ugnjetava i eksploatdše 
ogromnu većinu trudbenika grada i sela,

Mi se u toj borbi ne bojimo teškoea,, jer su one našeg rasta, 
našeg razvijanja, i poluge za njihovo savladivanje u našim su 
rukama, u nama samima. To je snaga iprobudenog naroda, 
radničke klase i ostalih trudbenika sela i grada, svjesnog da ' 
radi za sebe, za svoj biolji i ra do,sni ji život. To je snaga našeg 
‘državnog i političkog rukovodstva na čelu s drugom Titom, 
prokušanim, smjelim kormilarom našeg državnog broda.

Izjavljujem da ću u načelu glasati za predloženi budžet. 
(Buran aplauz).

Pretsedavajući: Ima reč potpretsednik Vlade Narodne Re
publike Makedonije drug Ljubčo Arsov.

Ljubčo Arsov (Izborni srez štipski, NR Makedonia): Dru- 
'govi narodni poslanici, ovoga puta pristupamo diskusiji o 
budžetu pod drugim uslovima nego što je to bilo pre godinu 
dana. U ovoj godini mi smo ušli u plan i naša se privreda 
razvija po njemu. I, uslovljen tim razvojem, opštedržavni budžet 
je izmenio svoj karakter: od budžeta administracije postao je 
budžet naše privrede. Treba podvuči da je ,to krupan korak 
napred u razvoju naših finansija i finansiske politike. Danas 
čitav naš budžet i finansiska politika upravljeni su na to da se 
prikupe sva raspoloživa sredstva za obezbedenje izvršenja pri- 
vrednog plana,

Budžet Narodne Republike Makedonije, koji ulazii svojim 
bruto iznosom u opštedržavni budžet, iznosi 2.033,000.000 di
nara rashoda i 1.857,790.000 dinara prihoda, što znači da višak 
rashoda iznosi 175,210.000 dinara. Budžet naše Republike, prema 
tome, je pasivan, ali višak rashoda ove godine je mnogo manji 
nego prošle dve godine. To je postignuto, prvo, što su mobi
lizirani svi izvori sopstvenih prihoda, koji su se na bazi starih 
predvidanja uveliko gubili, i drugo, što joj je Savezna vlada, 
imajući u vidu veću zaostalost naše Republike, aistupila 90’% 
od svojih prihoda na našoj teritoriji. Ja želim ovde da podvu- 
čem da je Savezna vlada i ovom prilikom jasno pokazala veliku



brigu za podizanje naše Republike. Naš narod ito vidi i oseča 
u tome jače produbljivanje u borbi iskovanog bratstva i jedin- 
stva medu našim narodima.

Ovakav okvir budžeta zadovoljava osnovne potrebe naše 
Republike. Ovde se može istaći da on pretstavlja realnu sliku' 
mogučnosti izvršenja u jednoj godini. ilspunjenjem ovogo- 
dišnjeg budžeta Makedonija če mm ati mnogo širu industrisku 
bazu i veči stepen svoga privrednog i kulturnog porasta. Ali 
samo ispunjenje traži od nas mnogo šire i organizovanije mo- 
biliziranje izvora snage i materijalnih sredstava nego je to bilo 
dosada. Ono što naš narod treba da izgradi, sredstvima predvi
denim ovian budžetom, prevazilazi za dva i po puta više ono 
što je izgradeno u toku 1946 godine. I neosporno je da če 
iskustvo stečeno u prošloj godini biti ona polazna tačka od 
koje če se poči u izvršenje i realizovanje budžeta za 1947 godinu.

Ako se osvrnemo na rezultate postignute u 1946 godini, 
mi čemo utvrditii da je naš zbirni' budžet izvršen po rashodnom 
delu za 82% a po prihodima za 126%. A u izvršenju rashoda 
iz kredita oibnove mi beležimo manji procenat — 78%. Taj 
nedovoljan izražaj u procentima dolazi iz  dva razloga: prvo, 
što su krediti obnove mnogo zakasnili, došli su u junu — tre- 
čem mesecu gradevinske sezone, i drugo, što su pojedina naša 
ministarstva trebovala više kredita nego što se moglo, sa pri- 
premama u zakašnjenju, da postigne do kraja godine.

Što se tiče prihoda, mogli smo tokom godine da vidimo 
da su naša predvidanja bila slaba, da nisu iskoriščenii svi lo
kalni izvori i da se boljom orgamzadjom naplate i evidenci- 
jom moglo postiči mnogo više. To se može videti na1 ovim pri- 
merima: u razdelu poreza predvideno je 92,800.000 dinara, a 
ostvareno je 153,128.246 dinara; ili u razdelu: deo saveznih pri
hoda, predvideno je 65 miliona dinara, a ostvareno 126,578.705 
dnara. To jiasno govori da se može mnogo više -ostvariti, ako 
prilikom predvidanja mi vidimo dovoljnu šiiroku perspektivu 
brzog razvoja naše privrede i porast materijalne snage naših 
ljudi. Ali nasuprot ostvarenju viškova, mi smo zabeležili) manjak 
u razdelu »Privredne ustanove« od 34,205.000 dinara i to, kako 
već pokazuje sredeniija evidencija u ovoj godini i energičnije 
prikupljanje prihoda u državnu kasu, ne dolazi .toliko od toga 
što ti, prihodi nisu ostvareni, nego što nisu na vreme evidenti
rani i prikupljeni. A sve to znači da u 1946 godini, iako je 
bilo dosta napora u ostvarivanju prihoda, rezultati nisu bili 
takvi kakvi su mogli da budu, jer se evidencijii i finansiskoj 
disciplini nije poklonila potrebna pažnja.



Ako dalje bacimo pogled na postignuea po granama pri- 
vrede i uprave u Makedoniji, mi čemo videti da je u industriji 
najveći deo investicija upotrebljen za proširenje i rekonstruk- 
ciju postoječih preduzeča — 72’% od odobrenih kredita po 
budžet u i obnovi za industriju.

U samoj proizvodnji u industriji postignuti su sledeči re
zultati: u industriji pamučnih tkanina 92%, a u odnosu na 1939 
godinu 300!%; u prehranbenoj industriji 120%, a u odnosu na 
1939 godinu 113%; u hemiskoj industriji 110%, a u odnosu na 
1939 godimu 100 %; u gnadevinskoj industriji 120'%, a u odnosu 
na 1939 godinu 110% itd.

U prošloj godini problem uvoden j a normi u preduzečima 
pretstavljao je prilično teškoea. Po granama industrije uvedene 
su norme na državnom sektoru u tekstilu 99%, u hemiskim 
preduzečima 83%, u metalnim 100'%. Iako. dosada zavedene 
norme nisu onakve k.akve bi trebalo da budu prema našim 
mogučnostima, one pretstavljaju bazu za naš daljii tehnički na- 
predak i važan elemenat u našoj planskoj privredi. U našim 
preduzečima se več razvija borba za bolje norme i tu borbu 
treba potstači i raširiti na svakog radnika.

Što se tiče električne energije, učinjenii su veliki napori da 
se zadovolje najneophodnije potrebe. Naše električne centrale 
su nerentabilne i stare, večim delom na termički pogon. One su 
proizvele za 212% više kv časova nego 1939 godine. No, da
našnje potrebe nisu mogle ni izdaleka da se time zadovolje. 
Zato su i preduzete mere da se izgrade nove centrale, nekoliko 
centrala je več u gradnji. Naše Ministarstvo industrije, uz pomoč 
saveznog Ministarstva, učinilo je mnogo napora u ispitivanju 
hidroenergije i pristupilo izgradnji najvažnijih projekata. Ali 
nužno je primetiti da je u itoku prošle godine bila sva pažnja 
skoncentrisana na velikim projektima koji če s,truju dati kroz 
nekoliko godina od početka njihove izgradnje, a sasvim je 
zapostavljeno pronalaženje i proučavanje objekata s manjim 
obimom snage, ali mnogo lakših i bržih za izgradnju i eksploa- 
taciju. Kako je problem električne energije sve veči, to se kod 
nas ovom pitanju poklanja više pažnje.

Gradevinska delatnost u prošloj godini bila je u Republici 
Makedoniji dosta živa. Od predvidenih kredita po budžetu i 
obnovi, utrošeno je 86%. No, i pored toga što nisu sva predvi- 
danja ispunjena 100%, gradevinska delatnost prošle godine bila 
je četiri puta veča nego u najživljoj gradevinskoj sezoni u 
staroj Jugoslaviji.



Nedostacii u organizaciji građevinske delatnosti kod nas 
javili su se u tome što se istovremeno otpočelo sa gradnjom 
velikog broja objekata, od kojih su mnogi ostali nezavršeni, 
umesto da se čitav rad koncentriše na rnanji broj važnijih obje
kata, pa da se isti u jednoj sezoni završe i stave u upotrebu. 
To se naročito ispoljilo u radovima na rekonstrukciji starih i 
izgradnji novih puteva, kao i na hidrotehničkim radovima.

Za razliiku od 1946 godine, nameče nam se da otstranimo 
gornju organizacionu slabost u gradevinskoj delatnosti i isto
vremeno da mnogo više obratimo pažnju na kvalitet radova i 
sprovodenje štednje u materijalu.

Nastojanja narodne vlasti u pomoči selu porasla su prošle 
godine. Izgradeno je 9 mašinskih stanica, u gradnji su 9 vete
rinarskih lečilišta i 16 poljoprivrednih slanica i škola. Preori- 
jentacija na imdustriske kulture osetno je napredovala, naročito 
'u sadnji duvana. Ovde treba istači da proizvodači duvana u 
Makedoniji nikada nisu toliko prihoda imali kao prošle godine
— 799 miliona dinara. Oni su toliko dobili za svoj duvan, a to 
je rezultat one pravilne politike cena i otkupa, koju je naša 
Savezna vlada tako čvrsto sprovodila.

U pogledu setve plan nije ispunjen u prošloj godini, ali u 
uporedenju sa setvom u 1945 godini bilo je zasejano za 20% 
više. Prinos žitarica, zbog suše, dosta je podbacio, pa je to 
poremetilo prva planiranja za otkup. Sam otkup je završen. 
No, i bez obzira na isušu, prinos poljoprivrednih kultura kod nas 
je stalno ispod proseka koji važi za celu Jugoslaviju.

Razlozi za to su primitivna tehnika, kod koje drveno ralo 
preovladuje.

Osobito važna pojava u našoj poljoprivredi i životu na
selu je brzi razvoj radnih zadruga. Njihov broj stalno raste.
Danas ih ima registriranih 41, a neregistriranih 8. Osnovna ka
rakteristika naših radnih zadruga je to što su one nikle na sitno- 
sopstveničkoj zemlji:: 80% zadružnih domačinstava je unelo u 
zadruge do 4 hektara zemlje, a samo 7 od njih su osnovane
na agrarnoj zemlji. U prošloj godini mnoge od njih su postigle
dobre rezultate. U radnoj zadruzi u selu Gornje Lisičje postig- 
nuto je da se radni dan platio 122 dinara, a u radnoj zadruzi 
u selu Porobinu opšti prihod je bio preko 2 miliona dinara.

Več u prvoj godini radne zadruge su večmom prebrodile 
prve organizacione teškoče. U 23 radne zadruge knjigovodstvo 
i evidencija su sredeni, norme zavedene, oforazovane brigade. 
Racine zadruge su u prošloj godini srazmerno malo pomognute 
° d strane organa narodnih vlasti.



Pitanju prosvete u našoj Republici i u 1946 godini je obra- 
ćena najveća pažnja, što se vidi i iz samog budžeta, gde je na 
potrebe prosvete otpalo 20,73% od zbirnog budžeta Narodne 
Republike Makedonije. Broj škola, daka, eitaonica i kurseva 
za analfabete stalno raste. U uporedenju sa 1940/41 godinom 
mi imamo za 29'% više osnovnih škola i 18 % više daka u njima. 
Pri tome treba podvuči da kod nas ima 11 srpskih škola, a ma- 
njinskih: 185 šiptarskih i 43 turskih osnovnih škola. Broj 
srednjih škola je porastao za 59% za isti period i to su u prvom 
redu srednje stručne škole. U toku ovogodišnje kampanje za 
suzbijanje analfabetizma obuhvačeno je 58.000 kursista, što 
znači u odnosu na prošlu godinu 179%.

Pitanju podizanja i obnavljanja školskih zgrada daje se 
prvo mesto i, u snavnjenju sa 1940/41 godinom, imamo danas 
218 školskih zgrada više, ne razučnajuči u taj broj još neobnov- 
ljene i nepopravljene zgrade.

Najviše teškoča u podizanju prosvete imamo u kadru L u 
udžbenicima. Više od polovine učitelja su nekvalifikovani — 
kursisti za 5—8 razreda gimnazije. To je u osnovi i razlog 
slaboj nastavi, naročito po pitanju jezika, istorije i prirodnih 
nauka. Za podizanje učiteljskog kadra kod nas su u prošloj 
godini otvorene dve nove učiteljske škole i produženo je sa pe
dagoškim kursom. U pogledu udžbenika, potrebe za osnovne 
škole, računajuči i šiptarske i turske, večim delom su zadovo
ljene. Više .teškoča ima za udžbenike za gimnazije i stručne 
škole.

U toku prošle godine osnovan je državni Univerzitet u 
Skoplju, na kome Filozofski fakultet/več radi i ima upisanih 496 
studenata, a predavanja na Medicinskom fakultetu počeče po- 
četkom iduče školske godine. Ovaj veliki napor u otvaranju 
Univerziteta u Skoplju ne bi mogao da se učini, da nije bilo 
svestrane pomoči ostalih bratskih republika, pomoči i pravil- 
nog usmeravanja prosvetne politike Savezne vlade preko Komi- 
tefca za škole i nauku.

U toku prošle godine pošlo se dalje u izgradivanju naše 
narodne vlasti. Izbori za republikansku skupštinu i donošenje 
Ustava NR Makedonije pokazali su ne samo čvrstinu i punu 
životnu snagu narodne vlasti, nego i ono sve jače i dublje je- 
dinstvo našeg naroda i njegovu rešenost da prebrodi svaku 
teškoču na putu izgradnje boljeg života.

U Makedoniji su danas raspisani izbori za osnovne organe 
vlasti — za narodne odbore. Prvi izbori za narodne odbore 
izvršeni su pre dve godine i dali su nam odbornike koji su,



uglavnom, uspešno spr.oveli organizaciju narodnih odbora i 
probijali put u izgradnji novih demokratskih formi i metoda 
rada. Ali pri ispunjavanju konkretnih zadataka nazotkrdvalL su 
se pojedinci, naročito u mesnim narodnim odborima, koji su 
se provukli i kao zamaskirani neprijatelji kočili rad odbora i 
same odbore pretvarali u poprište borbe za vlast. Mandat prvih 
odbornika je istekao. U pretstoječim izborima, za koje medu 
radnim narodom vlada veliko interesovanje, mi se nadamo da 
čemo Lmati bolje i jedinstvenije narodne odbore, sposobne za 
potpuno izvršavanje zadataka postavljenih privrednim planom 
i našim novim budžetom. Treba istaci da je nedovoljnom ispu- 
njenju prošlogodišnjeg budžeta doprinelo i to što pojedini na
rodni odbori nisu ozbiljno prilazili izvršavanju postavljenih 
obaveza. U njima se česito odražavao najjače onaj lokalizam u 
prikupljanju samo svojih prihoda, dok su zanemarivani prihod’ 
republikanskog i saveznog karaktera.

Žavaravalo se da se može obezbediti lokalno budžetiranje 
svojim prihodima, bez ispunjenja obaveza prema republikan- 
skom i saveznom budžetu. Ne videti celinu, značilo je uvek ne 
obezbediti ni potrebe celine. Novi narodni odbori moraće da 
izvuku iskustvo iz toga, a mi ćemo morati da im pomognemo 
u radu, da postanu zdravi, otsnovni organi narodne vlasti u ispu
njavanju privrednog plana i budžeta.

Drugovi narodni poslanici, budžetom za 1947 godinu po
stavljeni su i pred našu Republiku veći i obimnij'i zadad. U toku 
prvih meseci ove godine izvršene su mnoge pripreme za izvr- 
šenje tih zadataka. Podaci koje imamo, govore da je zaista 
novi budžet realan i da se može u potpunosti' izvršiti, pa čak 
i premašiti, naročito ako još na početku njegovog ostvarenja 
naši organi uprave i privredna preduzeča otstrane nedostatke 
koji su se javljali i bili prepreka u izvršenju prošlogodišnjeg 
budžeta u potpunosti.

Na kraju hočn da istaknem sledeče:
Prvo, u predlogu novoga budžeta došlo je do punog izraza 

jedinstvo naše privrede, s jedne strane, .i, s druge, budžetska slo- 
boda i inicijativa narodnih republika u okviru globalnih iznosa 
koj-i su utvrdeni Opštedržavnim budžetlom za 1947 godinu.

Drugo, ako se ima pred očima da je budžet novčani izraz 
našeg privrednog plana, onda je jasno da moramo da imamo 
nov odnos prema njegovom ispunjenju. Ispunjenje budžeta nije 
i ne može da bude zadatak samo službenika finansiske službe, 
nego zadatak svakog organa narodne vlasti kao celine. S druge 
Strane, baš zato što veliki deo naših prihoda dolazi iz privrede,



ispunjenje proizvodnih planova postaje uslov za ispunjenje 
budžeta.

Treće, u prvo j godini planske privrede ispunjenje budžeta, 
a naročito finansiskih planova, poslužiče nam kao najefikasnije 
sredstvo kontrole nad ispunjenjem proizvodnih i investicionih 
planova. Naši organi kontrole i planiranja, u istoj meri kao i 
operativni organi, treba da nauče da koriste pokazatelje o 
ispunjenju finansiskih planova kao najbolji instrumenat za kon- 
trolu izvršenja privrednog plana.

Četvrto, i pored sve obimnos.ti i ogromnih sredstava koja 
se predvidaju za finansiranje našeg privrednog plana, naš ovo- 
godišnji budžet je uravnotežen i pretstavlja čvnstu branu naše 
nacionalne valute. S druge Strane, on je potpuno realan. Nema 
sumnje da če on dati dosiada nevideni zamah razvitku naših 
proizvodnih snaga. Isto tako nema sumnje da će on još više 
razviti stvaralaeku inicijativu i radni elan širokih radnih masa.

Peto, ovogodišnji budžet otvara široke perspektive za 
razvitak proizvodnih snaga naše države kao celine. Osim toga, 
u njemu je došla do punog izražaja volja naše Savezne vlade da 
pruži obilnu pomoč zaostalim republikama, medu koje spada i 
Narodna Republika Makedonija.

Bratstvo i jedinstvo naših naroda iskovano u toku slavne 
narodnoosloibodilačke borbe, njihova r.avnopravnost, nalaze i u 
ovom budžetskom predlogu svoju ekonomsku bazu.

Zato ću glasati za ovaj predloženi budžet. (Burno i dugo
trajno odobravanje).

Pretsedavajući: Reč ima ministar finansija Vlade Narodne 
Republike Crne Gore, drug Gojko Garčević.

Gojko Garčević (NR Črna Gora): Drugovi narodni posla
nici, mi se nalazimo u prvoj godini, prvog Petogodišnjeg plana. 
Prelaz na plansku privredu pretstavlja veliki dogadaj u razvkku 
našeg privrednog života. Umesto stihiskog i anarhičnog 
razvitka. naša privreda razvijaće se po prethodno utvrdenom 
planu. Težište našeg plana je elektrifikacija i industrijalizac:}a 
zemlje. Težište je postavljeno na pravo mesto ibaš za onu granu 
privrede koja je bitna i koja je najvažnijia za naš dalji privredn: 
razvitak. Njenim o-stvarenjem omogućiće se brzi 'razvitak svih 
drugih privrednih grana i ojačati samostalnost 'i nezavisnost 
naše zemlje.

Saobnazno prelazu na plansku privredu izraden je podne- 
seni predlog budžeta za tekuću 1947 godinu. Predlog budžeta 
predvida i obezbeđuje finansiska sredstva za izvršenje sv:h za-



dataka koji su postavljeni i za obezbedenje svih funkcija držav
nog života.

Ovogodišnji predlog budžeta prvi put pretstavlja opšti fond 
za podmifenje izdataka po svim granama državnog poslovanja, 
kao i za akumuliranje svih državnih prihoda, bez obzira na 
izvore iz kojih potiču. On je budžet cjelokupne privrede i kao 
takav on prvi put odgovara stvorenoj političkoj i ekonomsko- 
društvenoj stvarnosti. Kada se uzme u obzir da se ovim budže- 
tom predvidaju finansiska sredstva pored onoga što spada u 
budžet administracije, još i izdaci za potrebe cjelokupne naše 
privrede kao i za obnovu, njegov iznos mora biti daleko veči 
od prošlogodišnjeg budžeta koji je bio samo budžet administra
cije. Ovim budžetom obezbjeduju se finansiska sredstva za izvr
šenje privrednog plana, obnovu, kulturno podizanje i socialno 
obezbjedenje širokih narodnih masa, jačarfje nezavisnosti i 
odbranbene moči države, izdržavanje državnog aparata itd.

Za izvršenje privrednog plana i obnovu, budžetom je pred
videno više od polovine njegovog cjelokupnog iznosa. Izdaci1 
na privredu pretstavljaju izdatke na opštekorisne i neposredno- 
produktivne svrhe. Sa izvršenjem predvidenih zadataka postav
ljenih privrednim planom, povećaće se sredstva proizvodnje, 
uvećaće se produkciona moč, ojačače državna akumulacija, po- 
boljšače se ekonomski položaj i, život narodnih masa. Zbog 
toga je predlog budžeta morao da dostigne visoku cifru od 85 
milijardi dinara.

Naročito treba istaci i pozdraviti da je predlog budžeta, i 
pored svog impozantnog iznosa, sa istovjetnim iznosima na 
strani rashoda i na strani prihoda, uravnotežen. Ministar finan
sira u svom ekspozeu dao je ubjedljive razloge da je ravnoteža 
predloga budžeta realna. Oni su toliko jaki i snažni da ne ostaje 
ni najmanje sumnje u tačnost predvidanja za ostvarenje predvi
denih prihoda. Realnost budžeta počiva na tačno utvrđenom 
putu našeg privrednog razvitka, na izvanredno jakom državnom 
sektoru koji obuhvata sve komandne pozicije naše privrede, 
na velikoj produkcionoj moči naše privrede, na radnom elanu 
i stvaralačkoj moči širokih radnih masa, na visoko razvijenoj 
svijesti naših gradana i na iskustvima stečenim u izvršenju 
prošlogodišnjeg budžeta.

Kada se budžetski prihodi posmatraju i po pojedinim izvo- 
rima, vidimo da se gro prihoda, oko 50%,. treba da dobije iz 
akumulacije državnih privrednih preduzeča: porezom na pro
met i od viška čiste dobiti.
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Ministar industrije u svom ekspozeu prikazao nam je 
stanje naše industrije i na osnovu iznesenih fakata utvrdio da 
če industrija ostvariti svoje proizvodne i finansiske planove i 
da će od svoje akumulacije dati državi kao prihod budžetom 
predvidene iznose. Tačnost ovog predviđanja pokazaLa se sa 
podacima o izvršenju budžeta iz prošle godine, kao i sa rezul- 
tatima postignutim za prva tri mjeseca ove godine. Za ostale 
izvore prihoda takode se sa sigurnošču može računati da neče 
podbaci'ti i da če se iz njih ostvariti iznosi predvideni budžetom. 
Prema tome, i analizom pojedinih budžetskih prihoda dolazii se 
do zaključka da če se ostvariti budžetom predvideni prihodi i 
da je budžetom prikazana ravnoteža izmedu prihoda i rashoda 
realna.

Predloženi opštedržavni budžet sadrži budžete narodnih 
republika, u koje su uključeni i budžeti narodnih odbora, izra
ženi u globalnim iznosima na strani prihoda i rashoda. U vezi 
s tim osvrnuću se na ekonomske prilike Narodne Republike 
Crne Gore i na odraz kakav če imati ovaj budžet na privredni 
razvitak Crne Gore.

Do rata je Crna Gora bila ekonomski zaostala i nerazvijena. 
U takvom stanju ona je ostala zbog nenarodne politike kakva 
se sprovodila od ondašnjih režima, da bi na račun ekonomske 
nerazvijenosti bila zadržana u podredenom i zavisnom položaju.

Tokom rata črnogorski narod pretrpio je velike žrtve u 
ljudskim životima, a njena privreda teško je nastradala. Mno- 
gobrojna sela i varoši, pa čak i neki srezovi, potpuno su uni- 
šteni i pretvoreni. u pustoš. Završetkom rata, črnogorski narod 
našao se u vrlo teškom ekonomskom položaju. Mnoge i mnoge 
porodice ostale su bez krova nad glavom i bez ikakvog imetka. 
Narod se masovno bacio na rad, na obnovu porušenog i uni- 
štenog. 1 pored sveopšteg angažovanjia, mi smo bili nedovoljni 
da sami sopstvenim sredstvima i snagama za kratko vrijeme 
obnovimo svoju zemlju. Saglasno osnovnom principu na kome 
počiva naša državna zajednica — bratstvo naših naroda, Savezna 
vlada pružila je obilnu pomoč Crnoj Gori da bi se mogla što 
prije obnoviti i ekonomski uzdiči. Pomoč je pružena u vidu 
dotacija za pokriče budžetskih deficita i iz sredstava fonda za 
obnovu. Zahvaljujuči., s jedne strane, izvanredno živom i velikom 
angažovanju najširih narodnih masa Crne Gore i pomoči pru- 
ženoj od strane Savezne vlade, za ove dvije godine na polju 
obnove postignuti su znatni rezultati. Dobar dio porušenog i 
oštečenog obnovljen je. Uporedo sa radom na obnovi, radilo 
se i na izgradnji novoga. Rad na obnovi pretstoji i dalje, a još



intenzivnije pristupice se radovima na izgradnji, da se ne samo 
postiigne, nego i da se iprevazide ekonomski nivo, u kome smo 
se nalazili do rata, kako bismo se ekonomski uzdigli i ospo- 
sobili za samostalan privredni život. Za ,taj cilj mi nasipolažemo 
sa dovoljno prirodnih uslova koje treba samo iskoristiti.

Naj važni ji problem za ekonomsko podizanje Crne Gore 
pretstavlja izgradnja saobračaja. Mi smo danas upučeni jedino 
na kamionski saobracaj koji ne može zadovoljiti potrebe i koji 
je vrlo skup. ilzgradnjom železničkog saobračaja omogućio bi 
se brzi ekonomski prosperitet Crne Gore. U ovoj godini otpo- 
čeli su radovi na izgradnji železničke pruge Nikšič—Titograd, 
koja je od velikog značaja. Isušenjem Skadarskog Jezera dobilo 
bi se oko 20.000 hektara vrlo plodnog zemljišta sposobnog za 
gajenje industriskih biljaka. Sa tim radom stvorio bi se eko
nomski p rep or oda j Crne Gore. Za prot ek le dvije godine velika 
pažnja posvečena je poljoprivrednim granama — stočarstvu, 
zemljoradnji i vočarstvu — koje su teško nastradale tokom 
rata. Postignuti su znatni rezultati. Stočarstvo je unapredeno 
za 25% prema stanju u 1945 godini, zemljoradnja je u jednom 
dijelu racionalizirana a u jednom dijelu preorijentirana stavlja- 
jući izvjesne površine pod kulturu industriskih biljaka pamuka 
i duvana. Daljim unapredenjem ovih privrednih grana, a naro
čito isušenjem Skadarskog Jezera, stvorili bi se vrlo povoljni 
uslovi za podizanje tekstilne, kožarske, duvanske i prehranbene 
industrije.

Turizam pretstavlja takode važnu privrednu granu Crne 
Gore. Prirodni uslovi su vrlo povoljni, koje treba razviti podi- 
zanjem hotelijerstva i ljetovališta. Pored ovoga, u privre dnom 
razvitku Crne Gore od velikog su značaja rudna blaga. Njiho- 
vom eksploatacijom i podizanjem odgovarajuče industrije 
znatno bi se ekonomski uzdigla Črna Gora. Iskoriščavanjem po- 
stoječih prirodnih bogatstava Crna Gora bila bi ekonomski pre- 
porodena, osposobljena za samostalan život i u tome pogledu 
postala bi korisna za društvenu zajednicu bratskih jugosloven- 
skih naroda.

Privredni razvitak Crne Gore u novoj Jugoslaviji najbolje 
se ilustruje uporedivanjem budžeta iz prošlih budžetskih pe
rioda. Budžet za 1945 godinu pokriven je bi.o sc^pstvenim pri- 
hodima sa 10*%, a dotacijama sa 90%; budžet iz 1946 godine 
pokriven je bio sopstvenim prihodima sa 25%, a dotacijama sa 
73%; predlog budžeta za 1947 godinu pokriven je sopstvenim 
prihodima sa 42%, a dotacijama sa 58%. U svakoj narednoj 
godini pokazuje se znatno finansisko jačanje koje je odraz po-



boljšanja opštih ekonomskih prilika. Kada se uzme u obzir da 
su budžeti za 1945 i 1946 godinu bili budžeti ladminiistiracije, a 
da je budžet za 1947 godinu budžet privrede, ekonomski polo
žaj Crne Gore u uporedenju sa stanjem u 1945 godini znatno 
se poboljšao.

Izvršenjem privrednog plana za ovu godinu, za čije je izvr
šenje republikanskim budžetom predviden kredit od 500,000.000 
dinara, postići će se dalje ekonomsko jačanje, što če se povoljno 
odraziti na iduči budžet daljim ismanjivanjem procenta dota
cija, tako da če Crna Gora kroz krači vremenski period uči u 
red ostalih ekonomski uzdigmitih naših republika.

Budžet Narodne Republike Crne Gore za tekuču godinu 
utvrden je na 1,249.970.000 dinara i sa prihodima od 519,300.000 
dinara. Višak rashoda nad prihodima od 730,670.000 dinara 
biče pokriven iz saveznog budžeta. Rashodi su rasporedeni: na 
budžet administracije 794,970.000 dinara, i na budžet investicija
500.000.000 dinara. Budžet je realan i predvideni iznos prihoda 
od 519,300.000 dinara biče ostvaren, jer odgovara ekonomskoj 
moči i snazi našeg naroda.

Črnogorski, narod angažovače se u realizovanju postavlje- 
nog privrednog i finansiskog plana i sa sigurnošču može se 
reči da če taj plan u potpunosti biti izvršen.

Za dosadašnji privredni razvitak Crne Gore, kao što sam 
rekao, pored sopstvenog angažovanja i zalaganja, ukazana je 
znatna pomoč od strane Savezne vlade. Ta pomoč, s obzirom 
na još zaostale prilike koje postoje kod nas, svakako da neče 
izostati i, ubuduče dok se Crna Gora ne uzdigne, dok se ne 
osposobi za samostalan ekonomski život. Ko to može više želeti 
od same Crne Gore i od samih Crnogoraca, i radi sebe i radi 
opšte zajednice. Kroz tu pomoč koja se putem dotacija pruža 
Crnoj Gori i drugim pasivnim republikama, najjače se dokazuje 
da brastvo jugoslovenskih naroda nije prazna fraza, več da ono 
ima i realnu i materijalnu podlogu, da su narodi Jugoslavije 
voljni 'i gotovi pružiti jedni drugima pomoč svima sredstvima 
koja su nužna i potrebna.

Dok mnoge druge države koje su daleko manje stradale 
u ratu od naše, žive u privrednoj nesredenosti i haosu, sa neza- 
poslenošču i inflacij.om, lutajuči u traženju puta kojim treba 
da podu, naša zemlja, zahvaljujuči mudroj upravi Savezne vlade 
na čelu sa maršalom Titom, oporavljena od ratnih strahota, 
sa normalizovanim prilikama, donoseči uravnotežen budžet od
85.000.000.000, ide sigurnim koraeima daljim uspjesima u pri
vredi i drugim poljima društvene djelatnosti.



Izjavljujem da ću u načelu glasati za predloženi budžet. 
(Burno odobravanje).

Pretsedavajuči: Danas smo saslušali deset govornika. Na 
listi prijavljenih ima još dva. Današnju sednicu sa vašim pri
stankom zaključujem i odredujem drugu za sutra, 29 o. m., u 
16 časova, sa dnevnim redom: pretres Predloga opštedržavnog 
budžeta sa Finansiskim zakonom za budžetsku 1947 godinu.

(Sednica je zaključena u 20,05 časova).
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ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА И ВЕЋА НАРОДА

Ч е т в р т а  седница
(29 марта 1947)

Почетак у 16,15 часова.
Претседника Владе ФНРЈ маршала Југославије Јосипа 

Броза Тита, чланове Савезне владе, претседника Већа народа 
Јосипа Видмара, лретседника Савезног већа Владимира Си- 
мића и чланове претседништва оба дома, при уласку у дво- 
рану народни посланици стојећи поздравља:ју бурним 
аплаузом.

Претседавао претседник Већа народа Јооип Видмар.
Претседавајући: Отварам четврту заједничку седницу III 

редовног заседања Савезног већа и Већа народа Народне 
скупштине Федеративне Народне Републике Југославије. За- 
писник данашње седнице водиће народни посланик и секре- 
тар Јоза Миливојевић. Изволите чути записник прошле 
седнице.

Секретар Јоза Миливојевић чита записник треће зајед* 
ничке седнице.

Претседавајући: Има ли ггримедаба на трочитани за- 
писник? (Нема). Пошто примедаба нема, записник се оверава.

Прелазимо на дневни ред: продужење претреса Предлога 
општедржавног буџета са Предлогом финансиског закона за 
буџетску 1947 годину.

Има реч народни посланик др Милош Поповић.
Др Милош Поповић (HP Србија): Другови народни по- 

сланици, данас кад je држав,а узела на себе целокупну оплан- 
^ку привреду, када несметано раополаже свим народним при-



ходима и производима, кад je опроведена аграрна реформа 
и други важни ооцијални закони, када држава раополаже и 
води надзор над свим радним снагама и има ничим меоме- 
тану власт, сшштедржавни-буџет као општенародно дом-а- 
ћинство претставља за све нас жив-отно ггитање. б.уџетирање, 
као распоред расхода и шрихода и као буџет етоглавито лри- 
вредног карактера, треба да има два ооновна задатка: прво, 
да обезбеди материјалии оттстанак државе и њен 'Н.апредак, 
и, друго, да ради на обнови земље и народа. Материјални 
опстанак државе зависи од штеријалног стања њеиих чла- 
нова и њихове радне 'опособности. Њихова радна опособност 
зависи од њиховог здравља и спреме. Задатак обнове саста- 
ј,ао би се лрема тооде: прво, у обнов.и материјалних добара, 
у обнови свега 'што je ратом и последицама рата уништено 
и оштећено, а што се још и данас огледа у великој оску- 
дици и општем осиромашењу и шоред обимне помоћи која 
нам je у материјалиом тшгледу указана од стране -наших ве- 
ликих савезника, и, друго, у обнови живог инвентара, \у првом 
реду људског материјала који je исто та«о делом уништен, 
а делом уназађен, што се огледа у поремећеном здрављу, 
у умањеној радној соособности, повећању оболења и смрт- 
«ости, а 'нарочито рђавог стања здравља деце и омладине, 
која je н,а све ове штетне утицаје била и најосетљивија. 
Уопште, потхрањеност, туберкулоза у свим облидима, за- 
разне болести и алкохолизам уништавају свакодневмо на хи- 
љаде живота. Због тога на поправци «ародног. здравља, на 
стварању повољних услова за живот мора се обраггити нaј - 
већа пажња и |указивати -обилда помоћ, јер je здравље ка- 
питал који доноси највећи интерес. Раније, као и -сада, сузби- 
јању алкохолизма, лечењу алкохоличара и ширењу трезве- 
ности није се по.клањала никаква пажња. Међутим, алкохо- 
лизам није само рушилац здравља и радне способности, већ 
je узрок и сиромаштва и криминалитета и iy великој мери 
штети народну исхрану, уништавајући огромне количине 
хранљивих 'састојака у во<ћу од ког,а се оправљају алкохолна 
пића. Пре рата алкохолни буџет je износио преко 5 мили- 
јарди динара, верујемо да данас ако није и већи, извесно да 
није мањи.

Материјална средства могу се обезбедити само ако се 
користе OBiH -природни извори, ако се активирају све живе 
снаге, које та материјална средства треба да стварају.

После страховитих губитака и жртав,а у људима., често 
баш «ајбољим, више него икада, човек, као једини извор



живе снаге, претстављ>а данас најавећу економску, социјалну. 
и националну вредност. Због тога се мора вршити највеће 
економисање — штедња и рационална употреба његове снаге 
за општекорисне радове, али ни у ком случају злоупотреба 
његових моћи ‘Преко праеица његовог стварног капацитета, 
као што je то било могућно у капиталистичком 'лоретку. Све 
то имлеративно захтева да страви човек буде ш  лравом 
мест.у, да не еме бити ни преоптерећених, ни беатослених и 
незапослених, а најмање готована и повлашћених, нити ико 
треба да заузима места и лоложаје који не би одговорали 
његовим опособностима, опреми и искуству, јер ће у 'Против- 
ном, трпети послови и место стваралачког и корисног рада 
биће застој и штета, која се тешко може надокнадити.

Као што 'Се у људима и материјалу -мора економисати и 
рационалео поступати, и време у лривреди игра важну улогу. 
Ни оно се не сме расипати, и оно -се мора штедети и употре- 
бити iy двоструком смислу, и као време уоотребљено з.а рад 
и време употребљено у ирави час.

Уколико су у -производн>и важни материјални захтеви и 
услови, исто je та<ко важан и психички момееат, ошравданост 
свих мера које се предузимају, вера и пун успех и 'Пуно по- 
верење у схне који државом и иословима упраељају, као и 
могућност да се ове грешке, прсотусти и «еправде могу по- 
правити и, што je најважније, да свако слободно и без страха 
може исасазивати своје мишљење и критику, која, ако je 
оправдана б.иће од велике корисга, а а>ко je злонамерна биће 
од штете само за оне који je врше.

У нашем je Уставу велики недостатак што није признато 
сваком грађанину и право на рад, кад му je стављено у 
дужност да ради, јер доиста има још људи који су способни 
за рад, који би хтели да раде, али који не мопу да добију 
посла. . .  (Један глас: А где то има?) дадас кад je потребна 
свака рука и сваки мозак.

Иако je данас парола: индустријализација и електрмфи- 
кација, не сме се ни за један час заборавити да je главви 
извор добара наша пољопривреда и да je она гран-а рада, 
■која, не само што тфоизводи, већ једина која je iy стању да 
умножава сва добра, док све друге врсте радиности могу 
само да (прерађују, — ,и да у нашој земљи има .најпооољнијих 
услова за развиће и њено1 унаетређивање у виду »нтензивне и 
екстензивне пољолривреде. Зато се мора обр-атити и на њу 
исто толико вели'ка 'пажња и помоћи свима 'средствима, уто-



дико пре што се пољо-привредом бави преко 80% нашег ста-
новииштва.

Најважнији пак задатак у обнови живл>а je да се обрати 
највећа пажња 'на телесно и душевно здравље «аше деце и 
омЛадине и да се од ње отклони све што би могло, ма у ком 
погледу, да буде од штете. У том правцу имаће још много 
да се ради, а мора се смишљено и озбиљио- радити, јер од 
тога зависи не само напредак еећ и опстанак нашег «арода. 
■Нама није потребан >само вел.ики' број деце, већ велики број 
здраве и збринуте деце, чије здравље 'по сваку цену мора 
да се одржи и да се спреме за живот и општекористан рад. 
И за тај важан посао потребно je имати исто тако оредви- 
ђен и добро и свестрано смишљен план. Никакве матери- 
јалне жртве «ehe бити велике, моје би се утрошиле за здравље 
и напредак народног подмлатка.

Ово подједнако важи и за ученике у привреди као и за 
ученике у школама. На жалост, још су хигијенске прилике и 
у радианицама и у ижолама врло рђаве и штетне услед пре- 
натрпаности и 'преоптерећености, као и у другим тешким 
домаћим лриликама. У томе свакако треба тражити и узроке 
слабог успеха у школама и отклањати узрсже, ако мислимо 
да и ове немиле појаве отклонимо.

На заштити деце, ма колико се добре воље улагало, није 
било много успеха, јер су се тим послом махом бавили мнаги 
који су за то били неспремни и недорасли. И литање беопри- 
зорних још стој'и нерешено.

С обзиром на велику несташицу коју ниемо још у стању 
да савладамо и опште осиромашење, и чињеница да смо 
силом итрилика упућени -на своја ссшствена средства, која су 
често недовол>на, ;при саставу буџета морамо се држати оне 
народне „да се морамо према губеру пружати”. Мора се 
спроводити највећа штедња, мора се успоставити једна 
здрава економска равнотежа, морају ее расходи управљати 
према могуће остварљивим приходима, а расходи ни у ком 
случају не смеју бити наподношљиви терети, јер, напослешу, 
не постоје људи ради државе, већ држава ради људи и њи- 
ховог добра и благостања. Сви други интереси и побуде мо- 
рају пред овим начелом да падну.

Зато je 'Пожељ/но да сви водећи људи даду пример 
штедљивости и скромности и да се избегавају сви непотребни 
и излишни издаци окапчани и са губитком 'материјала и вре- 
мена. Нико не може спорити да у овом логледу није било 
крупних грешака и погрешног схватања.



Kao што жив организам, у коме се стално врши промет 
материја, и у коме се морају довести у склад расположиве 
снаге, енергија, у  овом случају храш, и утрошак снаге, па 
да се оргализам може одржати, у гсротивном, ако се та равно- 
тежа лоремети, ако се више троши него што се добија, сн he 
ослабити и  најзад услед исцрпености угигвути; исто tsik o  и 
народни организам — његова држава, ако се на њену за- 
прегу — људе лоставе немогућ«и терети, и ако се државна 
кола ттреоптерете да тај терет не могу лоднети, десиће се 
да ће запрега. да малакше и падне, а да се државна кола 
поломе. (Смех у дворани). Није то смешно него доста жа- 
лосно. У економији то >се зове банкротство, што свакако 
нико не жели нити сме да допусти да се деси.

Знатне уштеде и опште олакшање у промету могу се 
постићи, ако се поста;рамо да се што више упрости често 
и сувише Јсомпликована адмшшстрација, иарочито «aiKo je у 
невештим рјукама, а која нас много потсећа на стари бирокра- 
тизам који смо толико осуђивали и противу кога смо се 
борили. Али изгледа да га се још ниемо ослободили, и да 
нам још увек ствара велике тешкоће.

Схватајући тако задатак општедржавиог буџета, као 
сшштег народног домаћинства и истичући начело рационалне 
штедње и -планског рада, a с обзиром: 1) да да je за уитозна- 
вање предложеног закона било исувмше мало врембна да би 
се могао добро проучити, 2) још важније, да су у ммогим 
разделцима «аведене само глобалне суме, често само мили- 
јарде, без икаквог шецифицирања и објашњења, 3) да сума 
од 85 милијарди и на први поглед, а «арочито без д о в о ј у н о г  
образложењ-а и објашњења изгледа да премаша нашу стварну 
економску моћ и 4) да су многа лредвиђања шрихода «е- 
реална и лроизвољна и, најзад, да ми « ародни оосланици, 
примајући оозолики и овакав буџет, при,мамо и сву одговор- 
ност за њега, иако не познајемо довољно његову суштину,
— сматрам да имамо право да тражимо, и ми и цео народ, 
да се мора тачно знати на шта се сваки динар троши — то 
су, уосталом, и други захтевали, и да можемо да процеиимо 
да ли се он може и мора потрошити, предлажем да се пре- 
дложеми Предлог закоиа о општедржавном буџету за 1947 
годину врати Одбору за привредни план и финансије и тако 
преради и специфицира (Смех у дворани), — ствар која je 
толико важна да противу тога не може бити никаквог 
оправданог разлога, — како би се тачно могло видети ко- 
лики су лични, колики материјални и други издаци, а исто



тако да предвиђање прихода мора одговарати стварној мо- 
гућности, а на основи раније остварених прихода. У npo- 
тивном, не могу мирне савести дати свој глас, због чега ћу 
морати да се од гласања уздржим.

Претседавајући: Реч има народни посланик Имро Фила-
КОВИћ. ;

Имро Филаковић (Изборни срез Валпово— Доњи Михо- 
љац, HP Хрватска): Високи доме, Приједлог опћедржавног 
прорачума за 1947 годину изненадио ме je. Огромна je свота 
прорачуна у издатку и примижу у износу од 85.854,000.000 
динара, ма да су у том изнооу садржани и прорачуни св(их 
наших република.

Иако je ово прорачун привреде а не администрације, 
иш к je превелик. Овај прорачун мора бити већи од лрошло- 
годишњег, али када погледамо откуда набавити толике силне 
новце, онда видимо да се лрорачун реализује највише ,од 
пореза на промет лрошвода. Министар финансиј'а je ми- 
шљења да то није бивши порез на пословни промет и да тај 
порез ие плаћа потрошач, ,него je он садржа« у цијени >про- 
извода. РазлиК'а je у ова два пореза само у томе што на порез 
на иромет производа дјелује више узрока који оу уско шове- 
за«и са лланском индустријом, а бивши шословни порез je 
само стриљепљење постотка на већ готов производ. Зато je 
код пословног пореза видљиво1 да га плаћа потрошач, а код 
пореза на ;промет производа то еије толико видљиво, иако 
га !Потрошач фактично плаћа. Примјер: два дјечја одијела 
за дјецу стару десет година стоје 2056.— динара и 50 пара. 
Од тога je 17 % лорез на промет производа или у новцу 
291,33 и градска трошарина 3% или 51 динар и 50 пара. 
Укуоно лорез и трошарина износе 342,83 динара. Да je тај 
порез мањи, мање би .потрошач тлатио, али би био и мањи 
прорачун. Порез за та два одијелца једнак je цијени 100 кг 
'пшенице. Ако je тај лорез садржа« шриликом калкулације у 
цијени производа, онда смо ми криви за шкаре цијена из- 
међу индустриских и пољопривредних производа, пошто 
нема више стихије капиталистичке промзводње, понуде и 
потражње. Разумије се крив je и окупатор који je творнице 
уништио. Та два одијелца једнака су вриједности 600 кг пше- 
нице или нешто врло мало мање од 900 кг кукуруза. Тај 
порез у крајњој линији плаћа радни ш род  наше земље, a 
то je у шретежној већини сељаштво.

Превелика je разлика између опћедржавног прорачуиа у 
износу од 59.560,000.000.— динара и лрорачуна народних ре-



-публика у износу од 26.294,000.000.— динара. Ми смо феде- 
ративна -народна релублика 'и имамо шест «ародних држава 
са свим сувереним лравима. Прорачуни народних држава 
треба да буду већи у однооу на опћедржавни прорачун.

Поглед лрорачуна по појединим разделима, ставкама и 
потставкама мора бити прегледнији, исцрлнији и -са више 
објашњења о томе, зашто ће се лоједина свота «оваца утро- 
1пити. To би изискивало више времена за састављање прора- 
чуна, можда некада лаучење у правилном и ефикасном тро- 
шењу мовца, али би лрор.ачун био правилнији 'и јавлији.

Ми не можемо одмах направити све оно што на>м треба, 
него морамо настојати да .налравимо бар оно без чега не 
можемо бити, тако да би држава могла водити потпуно еа- 
мостално своју унутарњу и вањску политику. Ja сам у прин- 
ципу за индустријализацију и електрификацију наше земље, 
за планску производњу. Али којо‘ј грани привреде треба дати 
првенство и што треба лрво урадити, у томе се «е бих у 
свему сложио са приједлогом овога прорачуиа.

Приједлог за електрификацију и индустријализацију je 
превелик, иако нам je и то «ужно лотребео, а приједлог 
издатака за обнову земље и лољолривреду лремалвн, чак 
ако če ту укључе и с ш  прорачуни за обнову земље и пољо- 
лривреду по лрорачунима свих наших република. Ево 
примјера.

Заклада за обнову земље у примипку износи 7.700,000.000 
динара, а у издатку 3.300,000.000 динара по опћедржавном 
лрорачуну. Зш м да ће бити лредвиђено и у издатку за 
обнову земље у републиканским прооачунима, али та свота 
•новаца неће достићи оиолико «олико je лредвиђвно у  при- 
'■митку ло олћедржавном прорачуну. Треба се 'Сјетити што 
'Смо 'Све народу обећавали, када >су му окулатор и домаће 
издајице лалили и мтвдрали куће ћ  гооподарске зграде. Обе- 
ћали смо да ће то све биги поправљено, а сада je прилика да 
се то обећање ишупи. Ja блх првенство у Петогодишњем 
плану дао обнови свих лапаљених и порушених села и кућа. 
To би деловало ловољно међу оним народом који нас je то- 
лмко волио и толико долринио шшем ослобођењу, а тај 
народ je то заслужио.

Обвова пољопривреде требало би ићи свега за један 
корак иза индустријализције. Пољолривреда и индустрија у 
нашој земљи нису на високом стулњу и далеко je од тога 
да би ми могли бити аадовољни. Ипак лољотвривреда je



разв-ијенија од индустрије, јер смо житарице извозили, a 
индустриске производе углавном увозили.

Пољопривреда и индустрија су два чиниоца наше при- 
вреде који се допуњују. Налазе се <у стању симОиозе. Разви- 
јена пољопривреда помаже развитак индустрије, као што и 
индустрија ломаже развитак и рентабилитет лољопривреде. 
Исцрпљење једне по другој у превеликој мјери у крајњој 
линији не помаже другу, него њезин развитак паучи. Случај 
наглог уништења свињогојства код нае, а баш свињогојство 
се најбрже обнавља и народ најприје ту дође до новаца да 
би могао купити индустриске производе.

Ми морамо увозити инсталације за електрификацију и 
индустријализацију, a то плаћамо живежним намирницама 
в и тк е  калорије које су производи наше пољопривреде у 
ширем смислу. Превелико исцрпљење пољопривреде осиро- 
машује саму пољопривреду по ономе да земљи треба дати 
све оно што je од ње одузето, било у којем виду.

Уредба за откуп вишкова житарица за прошлу годину 
била je потребна, јер je требало прехранити «ашу војску, 
наше радништво н градове и наше пасивне крајеве. Ми 
нигдје не можемо у штампи наћи исцрпан извјештај по ко- 
тарима и мјестима, колико je житарица од народа поку- 
пљено, колико je предано пасивним крајевима, војсци и гра- 
довима. Колико je, евентуално, извезено за постројења за 
електрификацију. Ми имамо.службене новине и службена гла- 
сила народних република, па нека се о томе објави исцрпан 
извјештај да народ види коме даје храну и да je дано за 
оне који немају и тада ће се лакше растајати од хране која 
му je неопходна.

Иако je откуп -био потребан, пракса лри откупу вишкова 
у појединим селима била je таква да je народ удаљавала. од 
народне власти. Има појединаца по селима које народ зове 
држаци или егоисти. To су људи који све држе за себе a 
нимало нису социјални. Такви су у стању пустити да им се 
храна иоквари, а не би помогли ближњега свога. Суђење 
таквим људима одобрава сав поштен и марљиви свијет. Али 
има случајева који нису такви. Ево једнога од многих при- 
мјера који je блажи: Антун Матковић из села Шљивоше- 
ваца, котар Доњи Михољац, лредао je све вишкове и ипак 
je изведен пред народни суд. Суд га ослобађа, а Одјел уну- 
трашње управе у Доњем Михол>цу држи га још у затвору 
16 дана и нуди га да уђе у Народну фронту.



Има у селима најмарљивијих људи који су због откупа 
вишкова iy затвору. Ако се узме у обзир да су шоједине 
откупне комисије наређивале да им се кухају беоплатно 
кокоши, што je 'повреда приватне својине, онда се може 
рећи да je пракса откупа била на врло много мјеста у нај- 
мању руку груба. Случај села: Шаг, Бизовац и Свети Ђурађ.

Има чланова откупних комисија који су., замрзили фа- 
шизам у другој половини мјесеца свибња 1945 године и сада 
га тако страшно мрзе да су у служби откупа у стању натје- 
рати страх у кости л>удима, a ca својом ревношћу и претје- 
раношћу упропастиће десетак марљивих и поштених људи 
само да се не спомиње вријеме окупације. У Доње:.* Ми- 
хољцу има један такав, иако није у откупној комисији, не 
може се дурати од њега, јер стално тврди да се он за овакво 
стање борио још од 1935 године, једино што je за вријеме 
окупације био у културбунду, елужио њемачку војску и 
хранио свиње на дебело за окупатора. Зове се Аут. Народ je 
све своје вишкове предао, али пошто je урод лар пута по- 
вишен, сада je стање такво да je већина народа и лредала 
вишкове и остала крива, јер није могла удовољити задњим 
зимским уродима кукуруза.

За јавна тужиоштва и контролне комисије предвиђен je 
издатак у износу од 131,097.000 динара. Ова свота je лри- 
лично велика, за<то ћу говорити нешто из праксе ових наших 
установа.

Ове двије установе су сродне. Узмимо примјер једне 
кампање. Контролна комисија иде упоредо са кампањом. 
Објашњава, исправља, савјетује, помаже и позива понекад 
у помоћ и јавно тужиоштво. Када je кампања при концу или 
на свршетку кампање, јавно тужиоштво купи грјешнике и 
предаје их суду. По моме мишљењу су контролне комисије 
Ереслабе, а јавна тужиоштва прејака. Према томе, испада дз 
нас мало воде, а много гоне. Кад се узме у обзир да су јавни 
тужиоци сви инспектори контролних комисија рекрутовани 
из једне странке или лартије, онда то ствар још потенцира.

Јавно тужиоштво je орган Народне скупштине по нашем 
Уставу и брине се за правилну примјену наших закона. На 
моме котару била су затворена три котарска скупштинара 
и три претсједника мјесног одбора. Понека од ових затва- 
рања су политичке нарави иако се je то на раеправама тек 
У једном случају споменуло. Сва ова затварања су против- 
законита, јер све те одборнике штити имунитет, а колико je 
мени познато само je за један случај тражено изручење од



извршних одбора. Ако јавна тужиоштва крше наше законе 
и у малом 'Постотку, моје je мишљење да се тиме крши демо- 
к р а т и ч н о с т  наших закона. He можемо примити примједбу 
која се понекипјут чује и у овс-м високом дому, да се «еко 
може увући и у народну власт. Демократичност у бирању 
одборника не лозна увлачење, него je изабрани претставник 
онога народа који га je изабрао. He видимо добра у пракси 
да се за свакога човјека који се не слаже у свему или само 
у неким стварима са Владом или њеном 'Праксом назива про- 
тународним елементом, као да je лојам влада и народ једно 
те исто.

Карактеристичан je примјер Мишка 'Купановца из До- 
њег Виљева, котар Доњи Михољац. Претсједник je био 
Мјесног одбора. Затворен пред републиканске изборе у 
Хрватској. Оптужен да je саботирао откуп житарица и ра- 
стурио један збор и још за једно пет еитнијих гријехова. 
У то вријеме штампа хвали његово село да je друго по реду 
као најбоље у котару у предаји вишкова. Масовном са- 
станку :у Доњем Виљеву -присуствовало je око 200 особа. 
Начелник Одјела унутрашње управе из Доњег Михољца 
изиоси пред народ неистине о мени. Претсједник Мјесног 
одбора затражи ријеч >и каже: „Ja такове неистине нећу слу- 
шати, јер ми њега боље 'познамо од тебе, а добар вам je 
био када je из нашега села једне ноћи мобилизирао 160 
Далматинаца. Ja ca састанка одлазим”. За њим je отишао 
сав народ мирно својим кућама. Резултат: шест година при- 
силног рада изабраном .претсједнику Мјесног одбора. У оп- 
тужници јавни тужилац мене назива „бивши народни посла- 
ник”, иако сам у то вријеме био на засиједању у Београду.

За Миниетарство трговине и опскрбе предвиђено je 
143,494.430 динара. Опокрбљивање у нашој земљи врши се 
на карте и дознаке. To нас умногоме потсјећа на зле дане 
окупације. Свјеони смо да то у извјесној мјери мора бити. 
Ево једнога великог пропуста који се догодио код распо- 
дјеле тада нерациониране каустичне соде или како je народ 
зове масне соде. Каустична сода, колико je мени познато, 
могла се купити само у Београду, а сигурно je да je у 
Осјечком округу било те соде само у незнатним количи- 
нама. Док je у Београду било каустичне соде, а не треба 
им, јер сапун купују на карте, дотле je у селима пропадала 
масноћа у милионима вриједности. Ако се то посматра са 
здравственог становишта, онда je пропуст још већи.



У опскрбљивању духаном у Доњем Михољцу je стање 
врло чудно. Духан добијају у  највише случајева само син- 
дикалисти. У том мјесту има неколико стотина радника и 
намјештеника и ,пар тисућа сељака. To je разбијање савеза 
радника и сељака. (Смех у дворани).

Укидање пијаца je, no моме мишљењу, неправилно. Ако 
село и град могу избјећи посредника, па макар то био др- 
жавни, задружни или приватни сектор, боље je да се по- 
средник избјегне, јер радник јевтиније купује, а сељак 
скупље продаје. Тиме се подиже стандард благостања и се- 
љаку и раднику. И у опскрби живежним намирницама тре- 
бало би учинити исто. Данас сељак продаје свој кукуруз по 
240 дин. за 100 кг., а радник га купује по 410 динара за 
100 кг. To je много плаћено за посредство да кукуруз дође 
од сељака раднику. Макар то иде и у државну касу, ипак je 
много, јер шижара стандард живота и једноме и другоме.

Издаци за социјално-здравствену заштиту износе
3.300,000.000 динара. Жртве фашизма шримају мале потпоре. 
Познат ми je случај гдје једна стара жена прима свега 800 
динара мировине, а изгубила je еи«а борца, а мужа и кћерку 
убили су усташе у Јасеновду. Други случај, двоје дјеце, ко- 
јима су усташе убили мајку у Јасеновцу, примају укупно 
око 1.600 динара мировине иза мајке учитељице.

Похвално je од Владе да je за тако кратко вријеме ри- 
јешила плаћу инвалидима.

Порез на лромет производа je главни приход прорачуна. 
Стопе су превелике и због тога je то велико оптерећење за 
наше народе. Навест ћу само један лримјер из сељачког 
живота. Нетко треба правити намјештај, рецимо удаје 
кћерку. -Он плаћа за кубик ораховине око 300 динара пореза 
за промет производа приликом резања те ораховине, иако 
je плаћао уредно лорез на земљу гдје je тај орах израстао. 
Могло би 'Се навести тисућу примјера о превеликим стопама.

Тражим од Владе да донесе опћу амнестију за све, осим 
оних који су се тешко огријешили о наше народе за вријеме 
окупације и послије ослобођења.

Пошто ми немамо опозиционе штампе, тражим да се 
наши говори штампају како би народ могао о њима изрећи 
свој суд.

Све оно што je Влада добро урадила треба похвалити, 
а све оно што узнемирава народ треба критиковати.

Овај лрорачун je -превелико оптерећење за наше народе 
и зато ћу се код гласања у цјелини устегнути од гласања,

10 Ст. белеш ке III р. з. 145



с тим да ћу iy појединостима гласати за поједине раздјеле 
као за народну обрану, инвалиднине, обнову итд.

Претседавајући: Реч има народни посланик др Драго- 
љуб Јовановић.

Др Драгољуб Јовановић (Изборни срез нишавски, HP 
Србија): Другови народни посланици. У току ове буџетске 
дебате сетио сам се наслова који je велики грађанин Европе 
Гете дао огшсу свога живота: »Dichtung und Wahrheit« — 
•поезија и стварност, простије речено, песма и истина. Док 
сам слушао јуче и прекјуче четрнаест министара који су се 
са ове говорнице ређали, имао сам утисак да се изражава 
лоезија; међутим, буџет није само поезија. Министар фи- 
нансија дао нам je и другу страну тога буџета, јер je пока- 
зао и онај део који се зове стварност. Ja бих хтео такође 
да допринесем првом делу, хвалоопеву, кад се говори о ве- 
ликим напорима, о великом раду који je био потребан после 
ослобођења да се земља стави на ноге. У овој дебати нико 
није ломенуо онај велики рад који je био потребан да се 
изврши прелаз од -хаотичне и анархичне привреде на план- 
ску привреду. Ja хоћу овде на првом месту да одам признање 
свима онима, горе и доле, који су на томе послу радили, a 
пре свега неуморном раду министра финансија и претсед- 
ника Планске комисије, другова Жујовића и Хебранга. Исто 
тако хоћу да истакнем енергију и млади оптимизам мини- 
стра индустрије и претседника Привредног савета Бориса 
Кидрича. Није било лако у овом периоду извршити тај лре- 
лаз и у исто време изградити привредни план. Њихов рад 
долази не изоловано него у вези са огромним, може се рећи, 
наггчовечанеким напорима многих чиновника не само по 
министарствима него и по свима уредима по целој земљи, 
такође и њима треба одати лризнање и захвалност. Али тај 
рад једних и других само je један део великог рада који 
се обавља у нашој зехмљи и у коме су највећи терет поднели 
трудбеници земље и њихови другови у радионицама. Сељаци 
и радници носиоци су оне снаге која, ће помоћи да се оствари 
и овај највећи буџет у овој земљи. Тај рад, иако велики, не 
бих могао да назовем, јер то не знам, највећим међу CBHiVia 
народима у свету, али знам сигурно да у овој земљи никада 
није више рађено него што je случај данас. (Један глас: 
Тако и треба!) Оно што бих могао да приметим то je да 
тај рад није био равномерно распоређен. Ако je рађено много, 
нису радили ови, (Упадице) а да би се терети «осили, потребно 
je да се ангажују све снаге, и физичке и интелектуалне. Има



још људи у овој земљи који нису дали свој пуни допринос, 
који нису запослени или који нису правилно искоришћени. 
Ако je рад велики, он није увек био рационалан, прво, зато 
што није сваки човек употребљен на оном месту где може 
да да највећи резултат, друго, зато што методе рада још 
нису савршене, и, треће, зато што многи људи који су из 
специјалних разлога били у ситуацији да раде за време 
'Окупације, а који се сада налазе под осудом, такође нису 
искоришћени у својим стручним способностима.

Министар унутрашњих дела саопштио нам je јуче да je 
један велики број стручних људи који оу осуђени, већ по- 
слат у одговара>јућа предузећа; ja сматрам да ny меру треба 
проширити. Нарочито сматрам да треба ослободити при- 
нудног рада, који уствари није рад него дангуба, сељаке, 
које данас зове ово топло пролећно 'Сунце да ору и да нам 
спреме родну годину.

Кад je реч о привредном плану, могло би се дискуто- 
вати, — ja то овога пута нећу учинити, зато што то није на 
дневном реду, — могло би се дискутовати да ли je требало 
тако брзо спрећи на петогодишњи план. Можда смо могли 
урадити као Чеси или Бугари и направити најпре двого- 
дишњи план, или једногодишњи као Французи. Ja  ту ствар 
нећу дискутовати. Али хоћу поводом овога буџета, пошто 
ће план доћи једнога дана на дневни ред, хоћу да учиним 
неколико примедаба. У своме излагању трудићу се да учи- 
ним само такве примедбе, на које не може бити, или врло 
тешко може бити поговора. (Гласови: Да чујемо!).

Од Народне скупштине тражи се кредит за остварење 
планова, а нама се ти планови не -подносе. Основна je по- 
ставка у финансирању, и Министар финансија то боље зна 
него ико, да се никакав кредит не одобрава док се .план не 
покаже. Министар финансија и све установе за кредитирање 
поступају врло ригорозно у томе логледу. Они траже најде- 
таљније /планове, они траже калкулације, траже оправдање 
и за најмању оправку, зато што сматрају да кредит треба 
да буде рационално и паметно употребљен. Чак и за оправку 
старих зграда Извршни народни одбор Београда неће одо- 
брити никакав кредит док његови стручни органи не по- 
кажу да je та оправка потребна и да je у смислу новог вре- 
мена. Питам ja Министра финансија, да ли би он једној 
установи, да ли би једном државном предузећу, у које има 
пуно поверење, одобрио 100.000 динара, а да то предузеће 
не покаже најпре своје планове? Ми смо кредитори Савезне



владе и она излази пред нас са глобалним и необразложеним 
цифрама. Тражи нам без иједне речи објашњења за оства- 
рење плана и за остале инвестиције огромне суме које се 
пењу на пуне тридесет две милијарде динајра.

Претседништво Владе тражи за обнову и изградњу на- 
сеља 3.300,000.000 динара. Нас би интересовало да видимо 
којим ће ритмом да се изврши обнова и изградња тих на- 
сеља. Министар индустрије тражи нам близу 10.000,000.000 
динара, тачно — 9.730,000.000 динара, — а ниједном речи 
нам не каже која предузећа, које индустрије, којим гоутем, 
да ли ће прво да се изграђује тешка индустрија или лака, 
да ли пољопривредна индустрија, да ли полупрерађевине, 
шта ће се радити! Његов говор je био врло.интересантан и 
врло полетан, али je био без имало детаља и без имало 
прецизности.

Министар рударства тражи ше-ст милијарди триста седам 
милиона и не ка^же нам апсолутно ништа о том на шта ће 
те милијарде употребити; Министар саобраћаја тражи четири 
милијарде тридесет и осам ћ  по милиона, а не каже ништа 
о томе које пруге, који радови ће се обавити и којим редом 
ће то да се ради у току ове године; Министар то-морства 
тражи једну милијарду двеста четрдесет седам и no* милиона, 
а не каже нам које луке мисли да подиже или оправља, да 
ли мисли да гради бродове или да их купи итд.; Министар 
грађевина тражи две милијарде осам стотина милиона, а не 
каже нам ниједан детаљ ни објашњење; Министарство гра- 
ђевина тражи 2 милијарде 800 милиона. Најзад, Министар 
финансија тражи три милијарде триста осамдесет три ми- 
лиона, а не говори ништа о том какве инвестиције и каква 
остварења уопште мисли да изведе.

Тиме сам изнео само оне ставке које претстављају ми- 
лијарде, али има још других захтева за инвестиције и 
остале финансиске планове испод милијарде. Тако, на пр., 
Министарство пољопривреде, тај вечити пасторак, тражи 
свега триста тридесет и четири милиона, Министарство по- 
шта шест стотина милиона, Министарство спољне трговине 
двеста и два милиона:, кинематографија четрдесет и један 
милион и радиодифузија сто и четири милиона. Али ни у 
једној од тих ставки не видмо образложење, објашњење 
или оправдање зашто се то тражи.

To износи укупно за инвестиције и остале финансиске 
планове тридесет и једну милијарду девет стотина осамде- 
сет и пет милиона, дакле близу тридесет и две милијарде без



иједне речи објашњења Народној скупштини зашто та сума 
мисли да се употреби.

Каква смо ми Скупштина, какав смо ми Парламент, кад 
Влада не сматра за потребно да нас о свему томе обавести? 
Ми смо и 'Овај овакав буџет добили врло касно тј. оног дана 
кад смо се састали, a то je 26 марта. Међутим, на корицама 
књиге коју имате <пред очима пише да je Влада овај и овакав 
буџет примила у својој седниди од 22 јануара, а колико сам 
обавештен, ова књига je била штампана већ крајем фе- 
бруара. Ми смо je добили крајем марта. Стога ja држим, да 
не употребим незгодну реч, да je iy овом постушу извесно не- 
довољно .поштовање Вледе према Парламенту, а то je можда 
зато што Влада зна да je њена већина сигурна и да не мора 
да тражи нашу љубав и нзш пристанак. Међутим, ja сматрам 
да je то једна оласна пракса и ту није крива Влада него ми. 
(Један узвик: Ти си крив! — Смех). Кад родитељи' имају 
једно једино дете они га мазе, и чини ми се да смо ми нау- 
чили нашу Владу да мазимо и дајемо јој све што хоће, a 
ола то «у довољној мери није заслужила.

Прелазим на другу примедбу, за коју мислим да ће и 
Министар финансија тешко наћи поговора. Од Народне 
скупштине тражи се такође, без иједне речи објашњења и 
оправдања, чак ни извињења, још једна серија издатака у 
милијардама. Прва таква ставка je буџет Министарства на- 
родне одбране. Таква ставка je била у прошлогодишњем бу- 
чету, али она je тада» била једина. Једина ставка која није 
ничим објашњена била je ставка која се односила на Мини- 
старство народне одбране — за личне и материјалне издатке 
и инвалиде десет и по милијарди динара. Ми смо казали: 
разумем! (У сали смех). Био je рат, уништена je ,стара војока,. 
треба да се створи нова и та војска заслужује да јој се без. 
даљег објашњењ^ да првих 10 милијарди за њено подизање.. 
Овог пута се од нас тражи 13 и по милијарди. Ja не диску- 
тујем ту цифру. Ja не дисмутујем потребе народне одбране.. 
Ja дискутујем само начин на који се то од Народне скуп- 
штине тражи. У старој Југославији у буџету то није било* 
објашњено. Али, ниједан се народни посланик (Жагор) ни* 
када, за пуних 20 година и више, није усудио да дисмутује 
тај буџет војске. Увек се тај буџет одобравао акламацијом. 
Једино су се комунисти усуђивали да дискутују о том бу- 
џету, а од осталих посланика нашао се само један човек, то 
je био наш посланички друг др Милош Московљевић, који 
је 1925 године тражио извесна објашњења по извесним из-



дацима тог буџета. Тада je из двора поручено да Милош 
Московљевић више никада неће бити посланик. И он то 
лије био у старој Југославији. У нашој новој држави није 
потребна таква дискреција у том погледу. Ако се неће да 
се то изнесе пред пленум Народне скупштине, може да се 
изнесе пред Финансиски одбор, може да се изнесе пред Пре- 
зидијум, или бар пред саму Владу. У сваком случају мислим 
да и тај део буџета не треба да буде таква тајна, него треба 
да се искаже. Ja нисам против тог буџета Министарства на- 
родне одбране. Гласао сам га прошле године рада срца, ма 
да морам да лризнам да у данашње доба немам великих 
илузија о одбрани, а нарочито о. нашадној снази оружане 
силе једне мале државе, као што омо ми. (Повици: Аха, аха! 
Атомска' бомба!) Ипак сматрам да je народна1 војска по- 
требна, народна морнарица потребна, као школа мужевно- 
ети и енергије, као школа међусобног упознавања и про- 
жимања наших лууди, најзад као школа братства’ и једин- 
ства наших народа. У тој светлости посматрам и овај велики 
симпатични напор на изградњи Омладинске пруге, више 
него по његовом техничком и материјалном ефекту.

Друга ставка у милијардама, Kojia се тражи од нас без 
речи, без објашњења, против које нисмо такође, али смо 
против тога да се нама ништа не каже у том погледу, јесте 
ставка о пензијама и инвалиднини која износи 3 милијарде 
900 милиона динара. Примам je, али хоћу да знам колико 
пензионера у овој земљи има, колико инвалида и каквих све 
инвалида^.

Трећа ставка, опет у милијардама и ничим необЈашњена, 
јесу издаци за социјалну и здравствену заштиту у износу 
од 4 милијарде 167 милиона динараи Ни лротив те ставке 
нисам утолико пре што социјално осигурање само себе фи- 
«ансира, лошто оно доприноси 8 милијарди 800 милиона 
динара.

Министар финансија прекјуче je мазао да ће се остатак 
употребити на инвестиције у привреди.

Четврта ставка у мшшјардама, која ничим није обја- 
шњена јесте она која се даје за остварење за усклађи- 
вање привредног плана са 'Народном ЈРепубликом Албанијом. 
Ja  сам гласао и у томе ттленуму и у Президијуму за Уговор 
«o пријатељству и узај«амној помоћи са Албанијом. Свестан 
сам тога да ми морамо нешто дати, али тражим објашење 
за какве сврхе дајемо и шта ми прекопута добијамо.



Најзад, много je у буџету 2 милијарде динара за не- 
предвиђене и недовољно предвиђене издатке. Код свакога 
личног издатка ми имамо 5% за непредвиђене личне расходе. 
He видим зашто je потребно 2 милијарде за непредвиђене и 
недовољно предвиђене издатке.

Кад саберемо, без објашњења тражене издатке за инве- 
стиције и друго, излази да за извршење финансиског плана 
и инвестиције имамо 32 милијарде, а за друге издаггке за 
-које се не дају апсолутно никакви подаци 26500 милиона 
динара — свега 57602 милиона динара те врсте. Toi значи да 
ова Народна скупштина добија обавештења свега за 2 ии- 
лијарде, -а не добија никаква обавештења за 57,5 милиј.арди. 
За милионе добијамо некаква оправдања, а за милијарде ®ви- 
каква. To никад и нигде није било и не можемо се позвати 
ни на пример Совјетског Савеза у »а.јбурнијем периоду ре- 
волуције. Нарочито не iy доба прелаза на планску привреду.

Трећа примедба која ми се чини без поговора јесте ова: 
сувише je велика несразмера између савезног буџета и бу- 
џета народних република. У нашој земљи извршене су ко- 
рените промене у државном уређењу. Прва реч у имену наше 
државе јесте Федеративна Народна Република Југославија. 
Кад смо правили програм Народног фронта!, ми смо предви- 
дели у једној тачки да наша демократија треба да добије 
једну материјалну основицу. Ако демократија није маггери- 
јално фундирана, она ће висити у ваздуху. Ако народиа власт 
нема у својим рукама материјални инструменат лривредног, 
културног и друштвеног живота, она ће бити празна реч. 
И н-аша федерација мора бити фундирана), мора бити магге- 
ријално заснована. Међутим, мени се чини да наша федера- 
циј'а нема довољно материјалне подлоге. У бившој Југосла* 
вији државни буџет централе износио je обично 14 мили- 
јарди, а ба.новина и општина, које су се звале самоуправе 
иако нису биле самоуправе, имале су 6 милијарди. Дакле, 
однос 14 према 6. To je биа централизам и ми смо против 
тога централизма устали и ми смо се против њега борили. 
Прошле године, у буџету за 1946, савезни буџет износи 20 
милијарди, а буџети народних република 14 милијарди. Ако 
сам добро разумео Министра финансрф, савезни буџет, 
изгледа, да je стварно био 25 милијарди, а републике су по- 
трошиле мање од 14 милијарди. Мени се чини да ни про- 
шле године таква разлика, такав однос 20 према 14 а наро- 
чито 25 према 8 или 9, не одговара идејама о федерацији, 
бар OHRM идејама које ја/ имам, како треба да се изврши рас-



подела између централе и федералних реттублика. (Смех). 
Ако ми се одговори на то, да тако мора бити по привредном 
плану, онда ћу ja рећи, да, одиста, има извесних заједничких 
предузећз, установа које користе свима и које фигурирају у 
буџету Савезне владе. To je случај, на пример, са железни- 
дама и са поштама. Ja немам ништа против тога да се за 
те установе не предвиђа ништа у републиканским буџетима, 
али ми се чини, да je републикама остављено сувише мало 
индустриских предузећа. Данас je однос 60 према 26; 60 ми- 
лијарди за са!везни буџет a 26 милијарди з.а републике. Ми- 
елим, да то није здраво. Централа je сувише зашослена, при- 
вредни живот у републикама, чини ми се, малокрван je. Наша 
федеративност, на тај начин, на слабим je ногама.

Четврта моја начелна примедба на овај буџет јесте по- 
литика кредитирања. Да говорим о томе у овој дебати, овла- 
шћује ме помоћник Министра финансија др Обрен Благоје- 
вић, који je у своме експозеу пред Одбором за план и фи- 
нансије говорио о питању кредитирања. У нашој земљи HeMia 
више приватних банака. И то je добро. (Смех). Мање je 
дабро, што je сав кредитни апарагг у државним рукама. 
<Смех). Ja сам за то да Народна банка, као емисиони и цен- 
трални кредитни завод, буде државна установа), али да иоред 
ње и поред других државних великих кредитних установа 
постоји и моћна задружна централа која ће делити кредит и 
Kojia ће га ефикасно контролисаии и успешније наплаћивати 
него ли што то могу да чине држаене банке. Али без обзира 
на то, шта ja  о томе мислим, чињенице су ту: да> су банке 
у државним рукама. Да видимо како оне кредитирају, какву 
оне тгсмитику кредитираша воде.

Др Обрен Благојевић саопштио je један податак, који je 
врло тежак и који бих ja назвао признањем и самооптужбом, 
јер je он констатовао јед,а.н страшан однос у кредитирању 
наших привредних сектора. По Уставу, ми имамо три при- 
вредна сектора, и jai сам за то да се прва два, ia то значи др- 
жавни и задружни сектор, повлашћују на рачун приватног, 
нарочито у оним областима где су државни и задружни сек- 
тор ефикаснији и друштвено кориснији неголи приватни. 
Али шта треба да мислим, кад прочитам у експозеу помоћ- 
ника Министра финансија и претседник,а Одбора, да je од 
свих кредита државни сектор добио 90,2%, да je задружни 
сектор добио 7,9%, а да je шриватни сектор добио 1,9%. 
(Др Васа Чубриловић: Стара Југославија je давала свега



30—40 милиона пољопривреди. Ти то добро знаш, Драго- 
љубе!).

Ја сам казао да треба повлашћивати државни и задружни 
сектор, али не могу да изгубим из вида да се у привалгном 
сектору данас, 1947 године, налази скоро сва пољопривреда, 
да се налази скоро све занатство и један врло мали део тр- 
говине, коју не жалим. (Смех).

У експозеу за општи, основни закон о пла.ну, министар 
Хебранг навео je један податак који не смемо* никако изгу- 
бити из вида. To je да у овој земљи постоји 2,200.000 ситних 
сељачких газдинстава која се не могу укључити у плае, » да 
њима мора да се додељују кредити на другој бази, а не 
кроз државне установе. У Уставотворном одбору, кад смо 
доносили ош ј члан који предвиђа помагање средњих и сит- 
них сељака', друг Хебранг нарочито je инсистирао на томб 
да морамо изрично навести: давање јевтиног кредита, и каr 
зао да ако кредит пољопривреди <и сељацима није јевтин, t ö  
није никакав кредит. А кад се у 1947 години целом приват- 
ном сектору, то значи и целој пољопривреди која није у Др- 
жавним рук-а.ма ни у задружним рукама — а то je врло мали 
део, ишчезавајући део наше пољопривреде данас — кад се 
целом пољспривредном сектору даје оамо 1,9% — нешто 
мање од 2% — кредита, онда налазим да je то сувише мало 
и да je то ненормалан, нездрав однос. Исто тако сматрам да 
je задружно кредитирање врло мало, кад je већ дато свега 
нешто мање од 8’% свих кредита, утолико пре што je у новој 
Југославији велики расцват задруга>, не само сељачких, као 
ра.није, него и радничких, намештеничких итд.

Долазим на пету примедбу, која можда није без пого- 
вора, али која захтева објашњење.

У новој изради буџета, у новој структури буџета», имам-о 
једну поделу која je hob®, оригинална и, мислим, добра. To 
je да се скоро свугде појављују две ставке које раније нису 
никад биле a то je: за научни рад и уздизање кадрова, и 
друга за штампарску и издавачку дељатноет. Поред њих, ја- 
вљају се и две старе ставке: државна улрава, и социјално- 
здравствена заштита. Ова друга! не појављује се свугде, и то 
ми није јасно, з>ашто нека министарства имају социјално- 
здравствену службу, а друга je немају. Код прве ставке 
(научни рад и уздиз.ање кадрова) цифра није прецизирана, 
дају се глобални износи, а иик^аква ближа објашњења нисмо 
добили. Чак ни у експозеима министара, које смо саслушали, 
није нам довољно обј.ашњено како треба! да изгледа и у



чему се састоји управо финансирање научног рада и поди- 
зање кадрова.

Јесу ли то службеници, јесу ли то хонорари, je ли то, 
то има права да) се пита човек који критикује, нека врста 
поверљивог кредита?

Исто тако бих могао да питам за штампарско-издавачку 
делатност. Негде je наведен лист који издаје неко< министар- 
ство или установа, а другде није ништа, само je речено за 
штамшрско-издавачку делатност.

Код државне управе, примећујем велику несразмеру из- 
међу личних и материјалних издатака. Прошле године, ми 
смо видели отприлике колико виших службеника имамо, ко* 
лико министара, помоћника, директора, начелника и какве 
оу њихове плате. Ове године, у овом буџет.у, не видимо 
апсолутно ништа сем: министарству за1 личне издатке толико.

Бирократија je велико зло од кога се морамо чувати мао 
■од живе ватре .(Смех). Ja разумем да планска привреда зах- 
тева велигки број службеника, али сам обавештен да су и оне 
установе које су досад биле у државним рукама, као што су 
поште и железнице, сад добиле већи број директора, а на- 
рочито већи број начелника него што je било. раније. Ево, 
наводим пример ресора1 железница и пошта: знам начелнике 
који имају само по једног чиновника.

Материјални издаци, с друге стране, дати су такође само 
глобално. И они су неразумљиво велики, тако да1 се ja питам 
да ли можда негде материјални издаци не скривају опет 
личне издатке. На другом месту видимо материјалне изда^ке, 
а упоредо са њима нема личних издатака. Тако, на 'П р и м е р ,  
Управа државне безбедности има 255 милиона динара мате- 
ријалних издатака, а никаквих личких издатака, тако да се 
питам из каквог буџета се плаћају орлани Управе државне 
безбедности, кад се не плаћају из буџета! Министарства уну- 
трашњих дела. (Жагор).

Најзад, налазим у  овом буџету једну веселу ставку a то 
je 247 и по милиона за обавезе државе по зајмовима Ja ту 
ставку поздрављам, зато што je у старој Југославији сваки 
буџет био оптерећен оа једном до две милијарде, па и више 
за амортизације и камате страних зајмова, обично страних, 
и да je често једна петина буџета ишла на ту сврху. У овом 
буџету, само четврт милијарде иде »а то, и ja бих био срећан 
да та ставка никада не буде већа и да ђаво никада не дође 
по своје. Али, не зна.м шта мисли Министар финансиј<а, шта



мисли Министар спољних послова, и да ли ће та ставка 
остати увек мала као што je данас.

Кад je реч о томе, ј<а ћу само да узгред наломенем нешто 
о н.ашој спољној политици, и то не о олољној политици као. 
таквој, него само у вези остварења привредног плана. Цело 
наше буџетирање усмерено je на остварење привредног 
плана. На то треба да буде усмерена и наша спољна поли- 
тика. Индустријализација и електрификација), то je лозинка 
наших дана, то je програм нашег државног живота за на- 
редних неколико година. И ja питам, да ли ми водимо, не У 
Влади, не из Владе, не у дипломатским претставништвима, 
него да ли ми у нашој јавноети, у штампи, на зборовима и 
конференцијама, водимо једну такву спољну политику, која 
ће нам омогућити да остваримо индустријализацију и елек- 
трификацију наше земље? (Жагор).

Прелазим на буџет прихода. О томе немам много шта 
да кажем. Тај буџет je још много мање јасан него буџет 
расхода. Нз томе пољу Министар финансија тражи од нас 
одрешене руке, још више него за буџет расхода. Он им.а 
намеру да већу половину прихода убере од пореза Hai промет 
производа.

Савезни део тога пореза износи око 30 милијарди динара 
према предвиђањимз Министарства финансија, а за целу 
државу тај порез на промет производа треба) да да 37 мили- 
јарди 774 милиона динара или 44% свих прихода.

Др Благојевић у свом експозеу, а и другарица Берус у 
свом говору, рекли су да тај порез неће плаћати потрошачи. 
Ja питам ко ће га плаћати, пошто се он урачунава у цену?

Друго питање: хоће ли наши потрошачи моћи да плате 
•такво: лоскупљење производа, јер .смо приметили да откада 
се тај порез урачунава приликом калкулације да су од

- 1945—1946 цене наших фабричких производа веће, врло 
често дуплиране.

Треће, питам из чега ће се финансирати буџет прихода, 
aiKo се производи наших индустриских лредузећа тако по- 
скупљени не продаду. У томе логледу би ме интересовало 
да ми Минист.ар финансија каже како je »аллаћен ефективно 
•лорез на промет производа у лрвом тромесечју: јануар, фе- 
бруар, март, за који je он раније добио овлашћење да из- 
врши буџет без овог нашег генералног одобрења.

Јуче нам je Министар финансија Републике Словеније 
казао да у овом првом тромесечју у Словенији порез на про-



мет производа није наплаћен у оном износу у коме je био 
предвиђен.

To je први извор и наувећи извор, извор који скоро по- 
ловину целоК)упних прихода треба да да. Други извор je још 
мање сигуран. To су вишкови прихода државних предузећа, 
која треба да дају око 3 милијарде динара.

Ми још немамо извештаја о томе која су наша преду* 
зећа рентабилна, а која нису, која су избацила вишкове a 
која нису. И ja сам слободан да сумњам да ли ћемо моћи 
да остваримо- те вишкове у  овој години.

Трећи извор прихода, опет од 3 милијарде, треба да 
дође од наплате репарациј>а. Министар финансија нам je са- 
свим лојално рекао прекјуче да остварење тога прихода за- 
виси од тога колико ће бити поштована наша права да при- 
мамо репарадије од Немачке, Мађарске и других бивших 
ратних непријатеља.

Четврти извор je сигурнији. Кад предвиђа 7 милиј>арди 
динара, Министар финасија сигурно зна чиме располаже од 
робе примљене досада и из других извора, углавном од 
онога што смо добили на име помоћи од Унре. To je главни 
извор Фонда за обнову.

На крају, допустите две три ситнице у вези са буџетом 
прихода. Од здравствених установа минисгар очекује 26 ми- 
лиона, од Комитета за културу и уметност он очекује 9 ми- 
,лиона. Ja питам зашто се међу установама које избацују 
.приходе нигде не помиње Комитет за фискултуру, јер знам 
да од фискултурних приредаба долазе огромне суме новца. 
Исто тако нигде нису предвиђени приходи од принуд- 
ног рада.

Да завршим. Буџет који je пред нама није књига коју 
можете читати. To je један преглед садржаја. To je списак 
наслова онде где су милијарде, то je списак поднаслова где 
су милиони. Друго, ово није к-алкулација за извођење одре- 
ђеног и конкретног привредног плана и то у износу сд 97'%. 
To je једно генерално пуномоћије. To je једна бланко ме- 
ница или једна књижица бламко меница, коју ми треба да 
потпишемо не знајући зашто потписујемо. Треће, свака влада 
тражи и има право да тражи извесне суме, којима. располаже 
без претходног и детаљног одобрења парламента, али те 
суме обично су мале, ако не безначајне. Наша Савезна влада 
тражи од нас сувише велики кредит. Како које заседање, 
како која седница Народне скупштине, дају се све мање оба- 
вештења!, и лостоји опасност да идуће године добијемо



буџет, који he се састојати од две странице: буџета расхода 
и буџета прихода — целокупни износ толико и толико мили- 
јарди, и готово.

Време je да Скупштна опомене Владу и да je позове на 
ред. Време je да Влада упали свој фењер, да видимо к-уда 
нас води. ,

Из свих ових разлога, ja не могу дати свој глас за овај 
буџет. Али исто тако нећу да пуцам у мрг,к, јер не видим н-а 
шта ће потрошити, док не видим привреднк пла«, не видим 
на шта ће те своте ићи. Министар унутрашњих дела јуче je у 
свом говору казао да ће лривредни план бити дат на расправу 
овој Скупштини још у току овог заседања. Ако то није 
омашка, онда не видим како ће Народна ску.пштина, која 
je имала три дана за буџет, распраеити план за један дан. 
Онда ћу ja морати да поновим оне моје речи из дискусије о 
национализацији: да се једна тако- важна ствар доноси 
напречац.

Претседавајући: Реч има Министар индустрије Савезне 
владе Борис Кидрич. (Излазак министра Кидрича на говор- 
ницу поздрављен je дуготрајним аплаузом).

Министар индустрије Борис Кидрич (HP Словенија): 
Другови народни посланици, све ствари имају своју логику. 
У том смислу сасвим je логично да су се данас огласили 
гоподин ДрагоЈБуб Јовановић и групица његових људи, a 
логика -če још показала у једној оштријој светлости. Г. Дра- 
гољуб Јовановић усудио се данас да пред овом Скупштином 
и читавом земљом изјави да ое „нема великих илузиј.а о 
одбрани а нарочито «e о наладној снази оружане силе др- 
жаве као што смо ми”, (Протести iy двонари. — Узвици: 
Срамота!), то јест, нема илузија у одбранбену снагу наше 
славне Армије која je победила окупатора, оне наше славне 
Армије која je победила агенте страних империјалиста и 
оне наше славне Армије која je ослободила нашу земљу. 
(Бурно аплаудирање у читавој дворани. Сви посланици 
устају са својих седишта и дуготрајно аплаудирају. — 
Др Драгољуб Јовановић: Ja то нисам казао). Он нема илу- 
зија о томе! (Др Драгољуб Јовановић: To je клевета! Ja t o  
ниса.м казао). Верујем да вам je сад жао што сте казали. 
(Др Драгољуб Јовановић: Ja то нисам рекао).

Другови народни посланици, па кад неко „нема илузија 
о одбрани”, (Др Драгољуб Јовановић: To нисам рекао) онда 
није ништа чудно што напада буџет, који je увод у петого-



дишшу изградњу наше земље коју je ослободила та Армија, 
који je увод у будућност у којој наша земља неће више 
бити индустриски заостала, него ће бити индустриски и по- 
љопривредно јака. и независна од тежњи страних експлоача- 
тора. (Буран аплауз). Према томе, г. Драгољуб Јовановић 
и осгали тај буџет нису напали због неких нормалних, то- 
боже, мањкавости, тај буџет ниоу напали због те или оне 
детаљне поставке у њему, него су тај буџет напали зато што 
je тај буџет продужење онога што се почело у народно- 
ослободилачкој борби, што je дошло са ослобођењем наше 
земље и што ми данас под славним Титовим руководством 
продуж)ујемо на привредном подручју. (Бурно одабравање у 
дворани и узвици: Тако je!). Напад на ов<ај буџет je напад 
на наш илан индустријализације и електрификације, «апад »a' 
овај буџет je нагсад на привредну изградњу наше земље, 
напад «а< овај буџет je напад на економску независност наше 
земље. (Узвици: Тако je! — Аплауз).

Г. Драгољуб Јовановић iy овом нападу, и остали, послу- 
жили су се старим и већ познатим методама којима су на- 
падали и друге наше акте вршене у корист нашег народа и 
ј>ачања наше државе. Пре свега г. Драгољуб Јовановић и ње- 
гов1И показали су жељу да раздвоје савез радника и сељака. 
Они су хтели показати како, тобож, читава. оволика акумула- 
ција, предвиђена у овом буџету, и како, тобож, сви расходи 
иду на рачун широких потрошача тј. на рачун сељака. Пре 
свега г. Јовановић je говорио како ће порез на промет про- 
изводње зна.чити повећање и поскупљавање наших индустри- 
ских цена. Он вероватно намерно заборављ,а да се индустри- 
ске цене, осим цене на луксузне цигарете, нису повишавале 
у току 1946 и 1947 године, него напротив да су све те цене 
стално падале. (Узвици: Тако je! — Аплауз). Он такође на- 
мерно заборавља да стопе пореза на промет производа не 
значе нове стопе на досадашње цене него стопе jy океиру 
досадашњих цена, које оу, кажем, стално падале. Он такође 
■заборавља, ja ,сам убеђен да и то намерно заборавља, да су 
у противности са падањем цена индустриских производа, у 
току 1946 и 1947 године, расле оне цене које je држава 
одређивала за пољопривредне производе, па да су се тиме 
затварале маказе између цена индустриских и цена пољо- 
привредних производа. Нећу да кажем да ш о  маказе из- 
међу цена индустриских и пољопривредних производа, које 
смо добили као наслеђе, већ довољно затворили, али сваки



сељак je могао да увиди да их систематски затварамо. (По- 
вици: Тако je! — Аплајуз).

Људи који не желе изградњу наше земље наравно да 
ће нападати наше приходе, да ће нападати н^пу акумула- 
цију и да ће покушати клеветати нашу акумуладију да je 
она ода.ква као што je била некада. Господин Драгољуб Јо- 
вановић довољно познаје економију да би могао да* зна за 
разлику између износа просечне профитне стопе у ст-арој ка- 
питалистичк-ој Југославији и износа акумула.ције данас. Ja 
ћу мало подробније говорити о тим стопама. Просечна про- 
фитна стопа ст.аре Југославије износила je око 27'%, а она 
није била са:мо профитна стопа на индустриски^капитал, него 
je била и профитна стопа на додатни трговачки капитал, a 
исто тако и на додатни капитал бан-ака. Та просечн,а про- 
фитна стопа, уствари, износила je трипут толико колика je 
била профитна стола на једа.н облитс капитала. Стварна про- 
фитна стопа у старој Југославији износила je у коначном 
резултату изнад 90%, а ако још узмемо монопалистички 
положај појединих углавиом иностраних капиталистичких 
предузећа, можемо да кажемо да je стварна профитна стопа 
ишла и до 150'%. на пуну цену коштања.

Ми смо се борили током читаве 1946 године против про- 
фитерства трговине на, велико зато што je посмупљавала 
цене. Борили смо се против профитерства трговине на ве- 
лиК'0 , па макар он.а била и у државним рукама. Ми смо оду- 
зели сваку добит државним трговачким предузећима. Ми 
смо признали државним трговачким предузећима само ону 
маржу која де факто значи покрив,ање режиских трошкова. 
Ми смо одузели сву добит у старом смислу речи државним 
кредитним предузећима и признали само камату која значи 
гтокривање режиских трошкова. Ми смо одустали од теор'ИЈе 
и пр.аксе самооплођавања капитала. Наш целокупни извор 
атсумулације то je добит индустриских предузећа као соп- 
ствена акумулација државних индустриских предузећа и 
порез на промет производа. Читава та акумулација износи 
просечно једва 47%. Дакле, разлика je огромна између да- 
нашњих 47% и изнад 90% у старој Југославији, a с обзи- 
ром на монополистички значај у старој Југославији то je 
уствари разлика између 47% и цирка 150%. Тако je ca а«у- 
мулацијом некада, када je била у приватним рукама! и слу- 
жила експлоататорима, а друкчије je данас, када je она со- 
цијалистичка, намењена) изградњи наше земље. Она данас 
користи интересима радника и сељака>. (Аплауз).



Господин Драгољуб Јовановић и остали наступају као 
тобоже браниоци сељака. Говоре: „Не давати naipe за инду- 
стрију, дајте сељаку јевтино, дајте му више napa па ће 
лакше да Другови народни посланици, наша народна
држава никад се није бојала говорити и о тешкоћама које 
постоје. Није се бојала говорити о недостацима којих још 
има, она je увек тежила за тим да отворено покаже Ht. о- 
статке и да наше народне масе мобилише у борбу за њихово 
отклањање. И, лрема томе, не бих рекао да сељак има пре- 
мало пара, него да имамо прениску индустриску производњу 
да би сељак могао да купи све што му треба. Основна ствар 
je повећање *индустриске производње, повећање онога што 
треба нудити сељаку, a то значи опровођење индустријали- 
зације. Индустријализација.није нешто што je одвојено од 
интереса сељачког народа, индустријализацијл иде у корист 
читаве наше отаџбине. He путем тога рецепта који нам из 
сасвим прозирних мотива дају господин Др.агољуб Јовано* 
вић и остали, него путем индустријализације ми ћемо дићи 
животни стандард нашег сељака. (Апла.уз).

Господин Драгољуб Јовановић и остали говорили су та* 
кође о нашем кредитном систему. Мени je потпуно јасно да 
би господин Јовановић и остали више желели кредитни си- 
стем старе ЈугослаЈзије, неголи кредитни систем нове Југо- 
славије. Ja мислим да ће друг Обрен Благојевић још дати 
објашњења о процентима које je госгтодин Драгољуб Јова- 
новић сасвим нетачно набацио. Јз  бих напоменуо само да je 
оно што смо у 1946 години давали државним предузећима 
било док још нисмо могли изградигги садашњи фин.ансиски 
систем било надоместак за обртна средства, било готовина 
за обнову. Према томе, ово де факто нису били никакви кре- 
дити, док je оно што je дато аадругама и приватном радном 
становништву, било збиља кредит. Jai могу да тврдим да су 
у прошлој години добијале задруге и радни део приватног 
сектора кредите, а не државни сектор. Са економског ста- 
новпшта и јесте логичцо да држава не може сама себи 
давати кредите. А да нисмо имали никакву «арочиту намеру 
давати кредите експлоататорским капиталистима чија cv 
■предузеКа била сада вационализована, то je јасно. (Драго- 
љуб Јовамовић: To нико не жали). А изгледа ми да je вама 
то главно.

Још има једна јасна ствар коју псказују сви ови на- 
ступи. Са једне стране говоре нам да смо оптеретили потро- 
шача, клевећу како индустријализација значи неки други



пут него што je пут који би био у корист радног сељака. 
Сви редом казали су сасвим ј.асво, први, други и трећи, како 
они сумњају у реалност нашег буџета.

Данас ми купујемо у иностранству машине. Нама je 
успело да, на пр., закључимо угсжор у Чехословачкој. Ми во- 
димо преговоре у иностранству и са другим земљама. Ми 
склапамо уговоре на основу обостраног увоза и извоза. По- 
чело се било са низом интрига против тога нашег угова- 
рања. Ми знамо да je било наших непријатеља, и у земљи 
и у иностранству, који су хтели такође нашим пријатељима 
н.пр. у братској и пријатељској Чехословачкој Републици 
да докажу да ми нећемо бити способни да фактички извр^' 
шимо иивестициони уговор.

У т,оме „страху”, у изражавању и наглашавању тога 
„страха”, не крије се ништа друго него се само крије помоћ 
оним нашим непријатељима који збиља желе да ми не бу- 
демо у стању да своје обавезе извршимо. . .  (Одобравање), 
а ми, који знамо' шта значи примати обавезе, ми не бисмо 
никада ни примили ма какве обавезе за које не бисмо били 
сигурни да ћемо бити у стању и да, их извршимо. (Бурно 
одобравање).

Ja мислим да на крају господину Драгољубу Јовановићу 
могу одговорити са оним са чиме сам почео: смешно, смешно 
je и срамота што он изјављује да „нема илузија у одбран- 
бену снагу армије једне мале земље” и смешно je и срамота 
што се o h  изјашњава против буџета који 'Претставља поче- 
так петогодишњег плана привредне изградње наше земље. 
Као што je наш радни народ доказао да није постојала за 
њега никаква препрека да се под Титовим руководством 
ослободи, тако ће наш народ под истим славним воћством 
доказати да ће извојевати изгра.дњу своје земље, па било то 
нашим унутрашњим и вањским непријатељима криво или 
право. (Френетично и дуготрајно одобравање).

Др Драгољуб Јовановић: Молим за реч ради личног 
објашњења. (Бурни протести: Нема! He може!).

Претседавајући: Само за лично објашњење.
Др Драгољуб Јоваиовић: (Излази на говорницу и поку- 

шава да говори) Министар индустрије хтео je да да мојим 
речима једно тумачење које оне немају. (Снажни поклици: 
Имају!) Ако je реч о Југословенској армији . . .  (Поновни 
протести свих народних посланика и гсовици: Јесте, увре- 
Дили ,сте je!).

11 Ст. белеш ке  III р. з. 767



Маршал Југославије Јосип Броз Тито: Господине Дра- 
гољубе Јовановићу, ви ,сте овдје увриједили нашу Армију.

(Др Драгољуб Јовановић окреће ,се Маршалу и рашире- 
них руку локушава да се оправда. Његове речи се не чују, 
јер сви народни посланици устају са својих места, дуго и 
оштро протестују, тражећи да се др Драгољуб Јовановић 
удаљи из сале. — Сложни узвици: Напоље! Напоље! Хајде 
напоље! — Др Драгољуб Јовановић се поново окреће према 
народним посланицима, и тгокушава да говори.)

Др Драгољуб Јовановић: Ja сам добио реч ради личног 
објаш њења. . .  (Још оштријим протестима народни шосла- 
ници не дају Дратл^убу Јоваиовићу да наегави и траже да 
се он удаљи. — Напоље! Напоље! — ори се скупштинском 
двора«ом). Moje речи су .. .  (Протести).. .  Нисам увредио.. _ 
(Узвици: Напоље! Напоље). . .  Мени je . . .  (Узвици: На- 
поље!. . .  Нећемо да га слушамо!)

(Претседавајући др Јосш  Видмар покушава да звоње- 
њем умири народне посланике, али они настављају са оштрим 
протестима. У међувремену др Драгољуб Јовановић стоји 
за говорницом. Поједини посланици устају са својих места 
и даље оштро протестују. Један од њих каже: У прапу 
си се крио, у трап . . .  кокошару један!)

Др Драгољуб Јовановић: Сваки човек има права да го- 
вори . . .  (Протести: — He дозвољавамо објашњења!). . .  
Седницом руководи Претседник. . .  (Поново бурни и дуго- 
трајни протести).

Претседавајући: Господине Јовановићу, мислим да je 
најпаметније да се 'подредите једонодушној жељи и вољи 
Скупштине и да се одречете речи. (Снажно одобравање).

(Др Драгољуб Јовановић се клања према претседничком 
столу, силази са говорнице и одлази на своје место, а сви 
народни посланици устају и дуготрајно аплаудирају).

Претседавајући: Реч je тра-жио известилац Савезног већа 
Петар Стамболић. (Аплауз).

Известилац Савезног већа Петар Стамболић: Један на- 
родни посланик предложио je да се предлог буџета врати 
поново Одбору за привредни план и финансије, и то због 
тога што у њему није дата сва спецификација расхода по 
појединим питањима. Он због тога каже да приходи нису 
реални.

У име Одбора за привредни ллан и финансије Савезног 
већа ja одбијам овај предлог. (Повици: И ми одбијамо!)



Овај посланик као да није чуо све оно што je рекао и друг 
Жујовић и друг Благојевић, известилад Већа народа, при- 
ликом читања извештаја Одбора Већа народа. (Гласови: Чуо 
je он добро!)

Другови, свим облицима нашег привредног живота одго- 
варале су према 'приликама и оне форме које су биле по- 
требне. У прошлој годикги оиакав буџет какав смо имали, 
буџет администрације, био je правилан, јер je одговарао 
нашим привредним могућностима и привредном развоју у 
тој години. У овој години, у лрвој години плана., овакав 
предлог буџета најбоље одговар.а нашим приликама због 
тога што овакав предлог буџета претставља и даје оиу гип- 
кост и оне могућности за извршење задатака који су тто- 
стављени пред нас у гтогледу 'Петогодишњег плана и извр- 
шења самог буџета.

На речима je тај посланик говорио 'П р о т и в  бирократизма 
и администрације а на делу његов би баш предлог значио 
бирократизам и ометање извршења нашег буџета и оме- 
тање извршења нашег ллана.

По питању реалности прихода било je говора, а ja бих 
се осврнуо на ону основну линију која се протеже кроз 
говор овога посланика и оне групе око њег.а, a то je линија 
деморализације, линија сумње, линија неверице у извршење 
нашег плана и у изградњу и обнову наше земље. (Вурно 
одобравање).

Није ово први пут да ми такве ствари слушамо. Ми смо 
такве говоре слушали и 1941 године кад се говорило да не- 
мамо снаге, да je тешко да се води борба против окупатора. 
(Бурно и дуготрајно одобравање), то су домаће издајице и 
њихови наредбодавци окупатори и други наредбодавци из 
иностранства говорили пуне четири године, да народ нема 
снате, да народ неће моћи да ослободи земљу, да изврши 
дело које je започео.

Исто то ми смо опет слу.шали не од тих истих, него од 
других, које су они заме-нили, ми смо слушали пре годину 
дана од Милана Грола, који je исто тако говорио да пред 
нама видимо само мрак и беду и да немамо другог пута, него 
да капитулирамо пред иностранством и да тражимо помоћ, 
да тражимо доларе из иностранства, као што тражи Цалда- 
рис за Грчку (Бурно одобравање), a то значи да продамо 
нашу зешБу, да продамо нашу независнсст. Шта) je било 
отада? Наш народ огромним снагаада се заложио за  изградњу 
и обнову наше земље, и данас види светлу перспективу



своје будућности. Али iy овоме дому нема више Милана 
Грола и неће се више никад чути. (Бурно одобравање).

Исто тако, другови народни посланици, и у погледу 
и з в р ш е њ а  овога плана и извршења предлога нашег буџета 
наши народи he остварити приходе који су предвиђени у 
предлогу буџета, јер имамо за то пуну гаранцију у огром- 
ном одушевљењу и радника и сељака за остварење нашег 
државног плана. Ми ћемо то и остварити, али остаци старе 
Југославије, деморализатори и непријатељи неће бити овде. 
(Бурни повици: Неће! — Дуготрајно одобравање).

Претседавајући: Реч има известилац Већа народа др 
Обрен Благојевић.

Известилац Већа народа др Обрен Благојевић: Дру- 
гови народни посланици, нијесам сматрао за потребно да 
узимам ријеч у дискусији о Предлогу општедржавног бу- 
џета, иако сам извјестилац Одбора, из простог разлога што 
сам видио једаодушну вољу OBorai дома да се тај буџет 
усвоји.

Међутим, усљед тог.а што народни посланик Драгољуб 
Јовановић, између осталог, наводи и моје име шоводом 
образложења Предлога општедржавног буџета у Одбору за 
'привредни план и финансије, сматрам за) потребно да се на 
то осврнем са неколико ријечи.

Прије свега господа су предложила да се Предлог опште- 
државног буџета врати Одбору за привредни план и финан- 
сије на шраучавање. Изјављујем да je тај Предлог опште- 
државног буџета у Одбору за привредни 'пла« и финансије 
Већа народа на петодневним састанцима детаљно проучен, и 
да су у Одбору били не само заступници Министра финан- 
сија него' и заступници свих осталих ресора а ту су могли 
да присуствују и господа шосланици да и они чују све што 
им je потребно. Био je присутан и један једномишљеник 
господин-а Драгољуба Јовановића,. Према томе, сматрам да 
предлог да се буџет врати Одбсру треба да се одбије и да 
се Предлог општедржавног буџета лрими онако како je пре- 
дложен и како je то једнодушна воља овог Парламента. 
(Аплауз).

Што се тиче друге примедбе xojai се односи на наш став 
према пољопривреди и сељацима, послије говора друга Ки- 
дрича не сматрам потребним да се на то питање ©базрем, 
али сматрам да треба указати на незнање ил>и, како рече 
друг Кидрич, намерно незнање г. Јовановића и компаније,



да Qyi кредити за пољопривреду углавном садржаии у буџе- 
тима народних република и да су господа завирила у бу* 
џете народних република, онда би могла видјети тепже ми- 
лијарде за пољопривреду и сељаштво. (Један глас: Прави 
се Енглез Драгољуб! — Смех).

Другови, ви сте могли јуче из експозеа друг.а Жујовића 
видјети и чути такође колике су милијарде дате на пољопри- 
вреду у 1946 години. Ja ћу само, уколико се т,о тиче кредит- 
ног система, да кажем неколико ријечи. Тачно je то да г. Јо- 
вановић и компанија жале за експлоататорским системом 
страних и домаћих капиталиста у старој Југославији и са.мо 
je то једини мотив што je он онжо говорио. Ja сам рекао 
у 0дбору за привредни план и финансије — ту су другови 
одборници — да смо у току 1946 године нашој тгољопривреди 
дали кредита за више од 6. милијарди. Г. Јовановић убраја 
радни дио наших сељака и занатлија у шриватни капитали- 
стички сектор и он би хтио на тој политичкој линији да 
створи борбу против нас. Међутим, као што рекох, ми смо 
у току 1946 године дали више од 6 милијарди кредита за 
пољопривреду. Да поменем само једну цифру од пола ми- 
лијарде коју смо да!ли демобилисаним борцима полуолри- 
вредницима и само та цифра претставља 'већи проценат од 
оног који наводи г. Јовановић. (Др. Драгољуб Јовановић: 
Ja сам цитирао ваш експозе).

Још само двије ствари. Г. Јовановић напада неки биро- 
кратизам и неку сувишну администрацију, иако je Министар 
финансија јасно анализирао Предлог о.пштедржавног бу- 
џета, iy коме стоји цифра од 3 милијарде за( читаву админи- 
страцију, дакле 5% целокупног нашег буџета, док je у ста- 
рој Југославији коју брани г. Јовановић цифра за админи- 
страцију износила више од 50% (Др Драгољуб Јованотћ: 
Кад сам je бранио? Био сам на робији заједно са вама! — 
Приговори и протести).

Г. Јовановић и комланија такође нападају тобоже оу- 
више велику висину «ашег савезног буџета. По н,ашем Уставу 
и нашем позитивном законодавству на 'Савезним органима 
лежи брига око индустријализације и електрификашиј.е наше 
земље, на савезним органима лежи брига око народне 
одбране. Према томе, нападати на висину нашег 'савезног 
буџета уствари значи водити борбу лротрт индустриј>а)лиза- 
ције и електрификације и шротив народне одбране наше 
земље. (Аплауз).



Ja ћу, другови народни посланици, да цитирам само 
неколико ријечи, на брзу руку ухваћених, г. Драгољуба Јо- 
вановића и компаније, да укажем на оно што им стварно, 
no mom мишљењу, смета. Смета им ова, noi њиховим власти- 
'тим ријечима, несметана најродна власт, како рече г. Поло- 
вић, сметају им саозезне и републиканске контролне коми- 
сије, како рече такође г. Поповић, сметају им такође наша 
јавна тужиоиггва, смета им наше Министарство унутр.ашњих 
«послова., «аша Управа државне безбједности, ка.ко рече 
г. Јовановић, смет.а им наша народна! одбрана, како такође 
рече г. Јовановић, смета им, како рече г. Поповић, и оувише 
велики елан наших радних маса, и кааш рече г. Јовановић, 
управо им недостаје стручан рад осуђеника. 'А који су то 
људи, другови? (Бурно одобравање и аплајуз).

Претседавајући: Реч има народни посланик Радомир 
Тодоровић.

Радомир Тодоровић (HP Србија): Другови и другарице 
народни посланици, ако хоћемо да дискутујемо о једном 
предмету морамо га са свих страна добро размотрити, мо- 
рамо ући у сваки његов детаљ. Друг ЧолаКЈОвић je у  јуче- 
рашњем свом говору на крају рекао да буџет не сме бити 
гомила неразумљивих бројки, а ja hiy, другови народни тто- 
сланици, о буџету да се изразим мало друкчије. По нашем 
народном схватању овај нам буџет личи на нешто у џаку, 
мачка ли je, зец ли je, не знамо шта je, а да je мачка или 
зец, не би било много тешко него je нешто много теже, 
што мора стати највећих напора радну снагу села и града. 
Кроз буџет се на многа места провлаче инвестиције и пла- 
нови а ми нигде нисмо о томе добили никакво објашњење. 
(Добацивања: А шта си ти уради,о са житом које си са- 
крио?). Ja сам то демантовао преко „Републике” и ућуткао 
оне неваљалце који су' ми то подметали и локушали да ме 
‘клевећу и опет их чекам да лродуже.

Другови народни посланици, у дискусији изређало се 
четрнаест минист.ара и сви су они говорили о прошлогоди- 
шњем буџетирању, а ништа о цифрама како ће се оне потро- 
шити те, лрема томе, другоеи народни послаиици, ми не 
знамо шта ће се све радити са овом гомилом бројки. Ми- 
нистар пољопривреде јуче je говорио о набавци, семенске 
робе, а ja вам кажем да у том иогледу ми стојимо пред јед- 
ниад врло тепгким проблемом. Семе се није смело трошити, 
оно се могло благовремено набавити, кромпир утрапити и



сачувати, па дати да се посеје; то се не сме да утроши, јер 
наш народ каже: ахо хоћеш да се наједеш, не смеш ееме 
да поједеш, а алоо хоћеш да будеш гладан можеш га сло- 
бодно појести.

Ми, другови народни посланици, видимо велику суму од 
CKopoi десет милијарди на издатке индустрије -али не видимо 
да се из те суме благовремено набаеља оно што je за данас 
пољопривреди лотребно, (Велика граја) «е видимо. . .  (Граја 
и жагор). Ми знамо да ће се ти издаци искористити и за 
машинизирање пољопривреде, али прво треба набавити оно 
најосновније, да не би привреда била у застоју, да се не би 
наш народ села и града мучио. Ja зн.ам једнога сељака који 
je два пута долазио чак овамо iy Београд за набавку шина 
за кола, јер их није могао у своме крају набавити. Ja сам, 
другови народни посланици, налазио сељаке који су по два 
дана лутали да набаве коју мотику и због круте администр-а- 
тивне формалносги и бирократизма шетали између среског 
и окружног одбор.а. Ja говорим о наба!вљању најосновнијих 
алатки к.оје су сваког часа сељаку ттотребне. Ja сам, кад сам 
био у Крагујевцу, обишао све гвожђареке ра)дње д» нађем 
бургију за дрво и нисам je нашао, а оне које сам нашао 
биле оу бургије за отварање флаша^.

Још само да кажем једну ствар, нећу много говорити. 
(Граја). Ja се нећу упуштати у бројке овога буџета. Ja ћу 
вам говорити о потребама села и о животу на селу. (Граја). 
Наш народ je у великом недостатку сточне хране, нема где 
да je набави и стоха je због тога неопособна да узоре и да 
се спреми боље за сетву. (Граја). 'Не морате да слушате. Али, 
другови народни послаиици, ja сам на другој страни видео 
да храна трули неискоришћена; она je могла благовремено 
да! се спреми и сачува и да се јесенас или у току зиме пре- 
несе онде где je потребно (Један глас: Шта си радио за 
време окупације?). Ja питам, другови посланици, на каквом 
je положају сељак данас, зар je он заиста онако обувен и 
обучен, како се овде говори, да ли се заиста чује песма 
каква се овде пева. Наш сељак разуме положај »аше државе, 
наш сељак разуме да je он о,сновна снага и да м.ора да1 по- 
дупре својим леђима где треба, али за то се треба и о њему 
побринути, зато треба отворено и иокрено на све те те- 
шкоће указати и благовремено их уклонити. Ми смо заједно 
били опозиционари у бившој Југославијиг и истицали смо 
ондашње маказе цена:, а данас се о томе не говори. Нећу да 
говорим о пшеници, јер хлеб треба да буде јевтин, али хоћу



да говорим о масти, да данас треба четири до пет килограма 
масти за једну кошуљу. (Жагор).

Пре 150 година, када су се ударали темељи овој држави, 
1804 године на првој српској скупштини у Остружници код 
Београда, били ру све .сами сељаци изузев Проте Матеје Не- 
надовића и .неколико свештеника. Отада je .сељак потиски- 
BaiH из државне управе и данас je сведен на најмању меру.

Да се послужим једним статистичким податком друга 
Павла Павловића, који je он изнео тгрошле године у овом 
дому са ове говорнице. Када je хтео да покаже слику про- • 
фесионалног учешћа у овом дому, истако je да у ово.м дому 
има 7% сељака, таман толико колико и министара. Није 
чудо што се у овом дому врло, мало говори о сељаштву, што 
се са мало познавања повори о приликама на селу. (Граја 
и повици: Доста!). Ja се питам да ли je то тачно што je друг 
Павловић рекао? (Повици). Има ту сељака који месецима 
вису били у свом крају; кад сам их раније питао зашто «е 
одлазе, говорили су да не смеју да иду у своја села од шум- 
ских бавдита. (Fpajai). Министар Р.анковић je рекао да су 
бандити скоро ликвидирани и да их у нашем крају нема. . .  
(Повици: Напоље шпекуланти и четници!). Сигурно се ти 
другови плаше својих бирача.

Je ли то све у оквиру ваше демократије и парламента- 
ризма?

Друг Ђилас je јуче говорио о народном просвећивању 
и рекао . . .  (Граја и повици: Напоље!). . .  д» су рђави резул- 
тати у средњим школама. Ja се на томе нећу задржати, 
остављам да о томе говорите ви који живите у градовима 
(Многобројни повици: Доста! Напоље!). Ja ћу говорити о 
просветним приликама >на нашем селу. (Глас: Напоље, шпеку- 
ланте један!). Као што су рђаови резултати у средњим шко- 
лама, још оу слабији резултагти постигнути у основним шко- 
лама. Учитељи се више задржавају на другим пословима, 
него на свом раду. (Граја и повици: Доста, нико те не 
слуша!). Аналфабетски течајеви су подбацили. (Непрестана 
граја и повици: Доста! Напоље!). Уписало се доста, али су 
резултати такви да су на извесним местима научили само 
по неколико слова. (Граја).

Тамо где су биле читаонице, оне нису абновљене, a 
омладини се дају само новине и брошуре. (Граја и повици: 
Доста! Напоље!). Недостаци су велики iy домовима културе, 
и ja мислим да je требало у овом буџету предвидети ставке 
за изградњу домова културе по селима. He може омладина



на селима да се потуца по кафанама. (Граја и скандирање: 
Доста! Напоље! Нико те не слуша!). Ако нећете да слушате, 
ви изиђите. (Показује на врата). Омладина je жељна забаве и 
знања. Основне школе су недовољне и оне не могу да задо- 
воље ту потребу, и ако омладина ради у основним школама, 
то je на 'уштрб основне наставе, када се тамо дају приредбе 
и друге ствари. (Разни повици и граја).

Друг Ђилас je рекао да су гсозоришта удвостручена) и 
да je удвостручена цифра која се даје на њихово издржа- 
вање. To ми je мило, али ми je жао што се то> не ради и на 
сел;у, што се не формирају путујућа; лозоришта која би ишла 
преко лета на- село и давала л.ретставе :на летн>ој лозорници. 
(Глас: Мање скривај жито, па ће бити више лозоришта!). 
Ja ћу вам казати шта се с тим хтело: хтела се истерати ли- 
сица, па се стерао вук. (Граја и смех).

Крајње je време да се затворе сеоске кафане, да се наш 
народ не трује и да се на' њихово место подигну домови кул- 
туре. (Граја). По томе што ви галамите, значи да ви штитите 
кафане. (Граја и скандирање: Доста!).

Још један недоетатак. (Скандирање: Напоље!). Кад сам 
upe рата доводио уметничку т,рупу читаонице из мог села 
на Коларчев универзитет највећа ми je тешкоћа била где ћу 
сељаке сместити да преспавају. Крајње je време да1 се у 
већим градовима подигну домови за сељачка свратишта, где 
ће сељаци моћи да лреноће, а не да спавају по железнички.м 
станицама.

Министар правосуђа јуче у своме говору осврнуо се на 
оснивање судских библиотека лри оудовима. Ja то могу да 
поздравим с обзиром на велики број поротника и присуди- 
теља који се узимају са села а који су неискусни, мислим 
и недовољно гшсмени (У дворани rpajai и повици „Доста, 
доста!”) . . .  Још je друг Министар правосуђа рекао да je у- 
прошлој години донето цреко 1.100.000 кривичних пресуда. 
To значи да je сваки једанаеЛи грађанин у земљи осуђен! 
Кад je тако, ja бих му препоручо да ту прогласи ударни- 
штво и да прогласи за ударника Срески народни суд у Ста- 
рој Пазови који je 21 марта увече ухапсио једног сељака 
a 22 марта изрекао ,пресуду на 5 година робије (У дворани 
нелрестана граја и ттовици: „To je обична лаж!” — „Нећемо 
да те •слушамо!”). ■

Мало ћу се задржагги на уредби о лрибирању ви ш !К О ва  
житарица коју je донела наша Влада у прошлој годин«. Та 
je уредба у извесним крајевима измењена и донела je такву



забуну да се људи нису могли да снађу. У лрво време нису 
били предвиђени вишкови кукуруза, него се то доцније по- 
чело да тражи, тако да су га људи у међувремену ттотрошили 
за своју и сточну хрзну и ти људи ни криви ни дужни сад 
иду на суд. (Граја и ж-агор у дворани и чује се један узвик: 
„Доле шпекуланти!”). Ja не могу да браним себичњаке, који, 
као што je рекао друг Филаковић, из себичних разлога скри- 
вају жито, кад на другој страни влада глад, али мислим да 
Tiy им.а случајних ствари, непознавања уредаба и прилика! и 
болећвости нашег сељака према стоци. Наш сељак гледа 
своју стоку као чељаде и одваја од својих уста да би je на- 
хранио. Док се вишкови нису тражили, он je потрошио храну 
хранећи своју сткжу и данас се затварају сељаци због непре- 
даггих вишкова кукуруза. Ja аоелујем на Контролну коми- 
сију и на јавно тужи.оштво да се те ствари добро провере и 
ко je крив њега осудити, а ко није пустити га. Ако ми овак« 
продужимо, неће нам ко имати орагги, јер имате села где су 
стоти,не сељака затворене, да ни стоку нема ко- да храии. 
(У дворани настаје велики жагор, протести и повици: „На- 
поље четнички шпекулант!”).

Још има нешто. У уредби за гојење свиња некоме je 
признат утрошени кукруз, а некоме није. To треба иопитати 
и да буде за све подједнако, да се не деле људи на против- 
нике и на присталице, а тога има мното на терену. Имате 
домаћина који -су хранили свиње nai их продали на црној 
берзи и данас их ни глава за то не боли. Због те неправде 
народ je страшно незадовољан.

Као што рекох, Контролна комисија и Јавно тужиоштво 
имали би пуне руке посла, ако би хтели да испитају, где 
шкрипи, где не би требало да шкрипи. Ja сам прошле године 
јавном тужиоцу за Србију локазао извесну ствар из свога. 
краја. Једна одговорна личвост из тужиоштва Србије ишла 
je у једну општину, у један* месни одбор и ту je кажњен 
један безначајан човек, али кад je требало да дође до одго- 
ворности за другу тежу ствар, онај који руководи у срезу 
задржао je тога иследника јер би отишли пред суд срески 
руководиоци. (Граја и гласови: Доста! Нећемо да те елу- 
шамо!). To би требало другови који судејулу у јавном т.у- 
жиоштву да узму као озбиљно, јер ту лежи зец, као што 
каже наш народ. (Граја и бурни лротести).

Има и Tpehai, тежа ствар, коју би требало овде изнети. 
(Велика граја и протести: „Доста, гаећемо да слушамо!”).



Има мнопо тешких ствари које оптужују оне који с.у 
се увукли у народну власт а није им ту место. И друг Немања 
je сигурно упућен у те ствари, а сад диже грају. Ja бих м о г а о  
рећи конкретне ствари да вам то докажем. (Граја). У Шума- 
дији извршено je више злоупотреба. Ми то више не смемо 
гледати кроз прсте. Ако хоћемо да наро^цна власт буде 
права народна власт, она мора да води рачуна о народу a 
не да народ дели на присталице и лротшвнике, јер ако тсхо 
ради стећи ће још више противника. (Велика граја, проте- 
сти и гласови: „Нећемо више да те слушамо!”).

Имам право да говорим, а ви ме не морате слушати. 
(Граја).

Другови народни посланици, у једном селу у Шумадији 
десила се оваква ствар. Један руководилац народног одбора 
приграбио je за себе и за своју родбину помоћ кој|у je лослао 
Црвени крст, а кад га je  меони учитељ тужио, он je 
онда оптужио месног учитеља за злочин. To je дошло у 
руке некоме ко je то оклонио, а њих измирио: појео вук 
магарца. Народ о томе говори, губи веру у «ародиу власт 
због тога што се овако ради iy овој земљи. (Жучни и бурни 
протести). Ja мислим да je у интересу вас који седите овде и 
који сте народна власт да све то знате. Има, вас који то 
знате, али се правите невешти да не знате и који би хтели 
то да лрикријете, >али ће то свакога дана излазити све више 
на видело. (Бурни протести и велика граја).

Претседавајући: Реч има народни посланик Слободан 
Пенезић. (Бурно одобраеање).

Слободан Пенезић (Изборни срез ужички, HP Србија): 
Кад човек слуша Радомира Тодоровића и неке његове прет- 
ходнике, а нарочито yinop«or Радомцра Тодоровића, човека 
кога нико није хтео да слуша у овој Скупштини, да настави 
и да изрекне овде све што je наумио, човек добија утисак 
као да je просто он добио налог од некога да све исприча 
овде (Бурно одобравање). . .  да би изгледало да постоји 
некаква опозиција према буџету у овом Парламенту. (Бурно 
адобравање).

На крају крајева, ja с ш  уверен да речи његове и ње- 
гових једномишљеника неће наићи ни на какав одјек не само 
у Скупштини него ни у народу, али ће наћи одјека у једиом 
делу штампе непријатељски расположене .према нашој земљи 
и народима Југославије. (Живо одобравање и узвици: „Тако 
'je!”). Поред неких увреда које су изнесене против наше Ар- 
мије, све његове и његових једномшнљеника 'Примедбе не *



хможе човек узети као озбиљне и поклонити. им пажње, као 
на пр., оне речи др Поповића о трезвењаштву и о не,кој за- 
штити деце, на којој je он радио толике године па ипа«, je 
бивша Југославија у погледу заштите и смртности деце била 
једна од најгорих на свету. (Др Милош Поповић: To није 
ништа?!). He кажем да то није ништа, али и буџет и доса- 
дашње старање наших «ародних власти и наше Владе јасно 
показују и показали су колико je у томе погледу досад учи- 
њено у нашој земљи, у сваком случају много више него за 
свих 20 година iy бившој Југославији. (Одобравање).

Ja бих се нарочито задржао овде на неким тврдњама 
које je изнео Радомир Тодоровић, који увек претендује да 
говори у име сељака, ваљда зато ШТ10 носи гуњ и отганке! 
А позната je ствар да je код «ас било доста људи који оу 
намерно носили гуњ и опа«ке, а стварно никакве везе нису 
имали са сељацима. Ja ћу казати још и то да je прошле 
године Тодоровић сакрио од народних власти 1.100 кгр. 
пшенице и 2.500 кгр. кукуруза. (Живо одобравање. — Радо- 
мир Тодоровић: To није истина! — Граја!). О томе постоје 
акта у народном одбору и у Президијумју; чак je била о tomć 
полемика у штампи и Радомир Тодоровић je казао шефу 
привредног отсека среског народног одбора да неће да да. 
И онда није случајно, није ни чудо зашто он узима у за- 
штиту једаи део богатих сељака и нарочито узима примере 
из ВојВ(Одине, а не из Шумадије, тобож да докаже како се 
врши терор над .народом. Међутим, позната je ствар да je у 
највећем делу Србије откуп жита .потцуно извршен, па чак и 
премашен, а такође je познато и то да у неким окрузима 
није нико ни позиван на одговорност, а најмање осуђен. 
Међутим, баш стога Радомир Тодоровић се баца у Војво- 
дину и тражи овај или онај случај да би поткрепио своје 
разлоге да je у том иогледу вршен терор. Тачно je да- има 
елемената у Војводини ташзваних „максимаша”, a то су 
они људи којима je остављен максимум земље од аграрне 
реформе, који су приличне количиие жита сакрили од др* 
жавних власти и ниоу их предали. Када се зна да смо при 
крају економске године, сасвим je природно да je било слу- 
чајева да су власти морале употребити извесне законске 
маре да би натерале такве несавесне елементе да предају 
жито, a то je нарочито било у оним случајевима где je био 
нарочито организован отпор, да су ти људи скупљали људе 
по селима да би давали организован отпор народним вла- 
стима или qy чак организовали и нападе на поједине органе



народне власти. Таквих ствари je било и сасвим je правилно 
поступљено кад се зна да je наша земља '.остала да се ихрани 
једино од својих залиха и то je јасно свима који имају очи 
да виде и који знају каква je била последња велика суша 
у нашој земљи и да су стога потребе нашег народа за исхра- 
'ном биле велике.

Ми нисмо били у могућности да добијемо те количине 
са неке друге стране и морали смо их убрати на нашој со,п- 
ственој територији. (Аплауз и «поклиди;: „Тако je!”).

Можда он жали што je било још ту и тамо извесни.х 
случајева хапшења /у Војводини над људима моји оу припа- 
дали четничким, или румунским или мађарским ф-ашистич- 
ким организацијама и који су баш овом приликом, када je 
било питање жита, врло активно лочели развијати своју де- 
латност да нас омету у овој акцији.

Etio отприлике кога Радомир Тодоровић штити и у чије 
име он говори, тврдећи да се над поштеним сељацима спро- 
води терор и организована отимачина. Отприлике ради се 
о људима који мање више крију жито као и он, и који су 
мање више непријатељски распол1ожени црема овој земљи, 
као и он. Ja тиме завршам. (Дуготрајно одобравање. — Ра- 
домир Тодоровић: Друже Претседниче, молим за реч ради 
личног објашњења).

Претседавајући: Има реч народни посланик Радомир 
Тодоровић. (Б}урни и дуготрајни протести и негодовања, 
која трају за све време говора Радомира Тодоровића).

Радомир Тодоровић: Овде je пала о;птужба да сам ja 
скривао .жито. То се покушало да чини и прошле године, 
али ja сам то побио. Они који су покушали да ме туже оду- 
стали су од тога и претрпели су пораз. Ja нисам скривао 
жито и имам шотврду од оних који су били на лицу места и 
који доказуј|у где су жито нашли.

Неистинито je све оно што je о мени рекао предговор- 
ник. (Гласови и добацивања: Сакрио си 1000 килограма жита! 
He може се више шверцовати у Југаславији!).

Претседавајући: Има реч народии посланик Стјепан 
Првчић.

Стјепаи Првчић (Изборни срез Копривница, HP Хрват- 
ска): Другови и другарице народни засиупници, кад човјек 
прати ток да«ашње сједнице;Ј мора се питати одакле то до- 
лази. Годину и више дана ми већ засједавамо овдје, а нити 
једанпут није дошло до оваквих сцена које су се данас 
појавиле.



Другови народни заступниди и дрјуг Министар инду- 
стрије образложили су циљ за којим иду и ja се потпуно сла- 
жем са њима. Само бих још то надопунио са неким момен- 
тима и to због ове клике, морам тако да je назовем, јер су 
то плаћеници стране и домаће реакције.

За вријеме уставне дебате у овом високам дому један 
ддзмеђу њих долази к мени, као сел>аку, и вели ми ово: „Слу- 
шај дргуже Првчићу, било би потребно да ви сељаци будете 
Јмало активнији и да више сељака дође у Законодавни и Фи- 
нансиски одбор”. „Зашто, друже?” — питам ja њега. Вели он 
^мени: „Када се форсира индустрија наше земље, пољопри- 
1в(реда ће заостати”.

Другов«, ja сам му одговорио да je то једиио иоправан 
лут да ми индустрију појачамо и умножимо, да можемо 
'пољснпривреду развити, јер je то једно са другим везано, 
једиО' без другог се не може замислити. (Одобравање).

Рекао сам, да смо ми пољопривредна земља, и у против- 
ном ми бисмо били изложени старим методама Гебелса, ми 
бисмо извозили пољопривредне сировине, а добијали бисмо 
из Немачке стројеве или отлатке стројева. Сељаци би били 
робови страног империјализма и капитализма. Жалосно и 
судбоносно би било за сељачки народ да га овакв.и бране, 
који овдје нападају наш надрт финансиаког закона и буџет, 
који je јасан цјелокупном нашем народу а само овој групи 
je нејасан. (Буран аплауз).

Ja сам увјерен, другови народни посланици, да сте и ви 
ових дана били међу народом и видјели да народ поздравља 
нашу Владу, моју Драгољ|уб назива неким „мезимчетом”, a 
не види да овдје сједе хероји, вређа нашу Армију, пљује на 
гробове, пљујесна крв која je проливена. (Бурно одобравање.
— Драгољуб Јовановић: Није истина!). Устав, сви закоии и 
уредбе за њега су пребрзо донесени. И Финансиски закон je 
1за њих лребрзо донесен, јер нису имали времена да извије- 
сте своје послодавце. (Б|урно одобравање). И мала им je ци- 
јена и загго вичу овдје да би се чули, да би више добили. Го- 
воре да једни више раде од других, а ja литам Јовановића 
шта он ради, о-д чега се издржава. (Драго\љуб Јовановић: 
To су ме питали у старој Југославији). За њима иду шпеку- 
ланти против којих народне власти морају водити улорну 
борб(у и са којима наша јавна тужиоштва имају много посла.

Ми MOtpaMO бити свјесни да су шред нама потешкоће и 
пред нашим народом, а то и наш народ зна. Али наш народ



je  увијек ишао правилним путем, то je лсжазао од 1941 го- 
дине до данас, и он ће показати да може да створи у свој:ој 
'земљи такво стање да му живот буде љепши и. бољи и да 
буде сам себи господар, и неће дозволити да га овакви као 
Драгољуб Јовановић заступају.

Ja зато овдје изјављујем да ћу гласати за овај б(уџет 
и то зато јер сам у свом котару видио да су људи добро 
(упозиали тај буџет, само га ови нису упознали. (Бурно одо- 
бравање).

Претседавајући: Реч има народни стосланик Никко Пе- 
тровић:

Нинко Петровић (HP Србија): Другови и другарице, ми 
се са овим људима још одавно познајемо. Још од кад je 
пукла прва народноослободилачка пушка 1941 они су зау- 
зели исти овакав став какав и данас заузимају. Када je «аш 
цео народ пошао у борбу, када се сав ујединио у борби про- 
тив .непријатеља, они су join онда покушали 'да руше то на- 
родно јединство оснивајући неке своје посебне паралелне 
бригаде. Када се народ сврстао у један фронт, па чак и они 
'које су они дотле варали, они су им поручивали да не иду. 
Једноме у Белој Паланци, који се ангажовао у народноосло- 
бодилачкој борби, казао je Јованов^гћ: „Ти си далеко оти- 
ша,о, сувише си се ангажовао”. Другаме моји je .питао,шта да 
ради и да ли да иду у борбу, казао je: „Ca знањем в|0 ћства 
•странке 'нико не може да иде”. И док су имали такав став у 
народноослободилачкој борби, рашли оу канале да дођу у 
везу ca непријатељем. У непријатељоки табор се шаљу књиге, 
са орга-низацијом Драже Михајловића се успостављају везе. 
И такав став какав су имали у току народноослободилачке 
борбе, лрадужили су и после ослобађење. Они оу натерани 
од сељака, људи који су им још веровали да нису издајници, 
да |уђу у Народни фронт, али су, кад су ушли у Народни 
фронт, говорили: „Ми смо за Народни фронт, али не за ова- 
'кав Народ«и фронт. Овај Народни фронт je једна партија, 
'није прави народни фронт”. И то je оно што je њима свој- 
ствено да нису никада отворено приступили и рекли шта 
хоће него еу покушали да оно што раде и мисле сакрију ре- 
чима а потом се увек жале, као да ,их рђаво разумемо. Ми их 
разумемо по ономе што говоре, али их још боље разумемо 
по ономе што раде. (Аплауз). Кад су покушали да објасне 
сељацима какав Народни фронт желе, они оу објаснили да 
желе Народни фронт са два брега: «а једном да седи рад- 
ничка класа a «а друпом сељаштво на челу са Драгољубом



Јовановићем. (Смех и аплауз). На предавањима je често го- 
ворио: „Два су сељачка вођа убијена, а трећи не сме бити 
убијен”, мислећи на себе као трећег сељачког вођу. (Др Дра- 
гољуб Јовановић: To je рекао ваш Михаило Ђорђевић који 
'је писао у „Раду” 1928 године). Кад je била дискусија о 
Уставу, кад je тумачен Устав, казао je: „Ja сам за> Устав, 
али друкчији Устав”. (Др Драгољуб Јовановић: Ja сам ра- 
дио и гласао за Устав, ви нисте.). У току народноослободи- 
лачке борбе говорио je: „Ja сам за народноослободилачку 
борбу, али iKoja иде у другом правцу”. Кад je говорио о 
Народном фронту, говорио je за Народни фронт али га je 
подривао и поткопавао. Кад je реч о Совјетском Савезу, 
говорио je: „Ja сам за Совјетоки Савез”, али га je опет ттод- 
ривао и поткопавао. И данас, кад je тв о р и о  о буџету, он 
тако исто ради. (У дворани смех). Другови и другарице, ми 
смо о OB'HM питањима водили спор пред сељацима који су 
им већ и оресудили. Они сељаци које оу о«и дуто времена 
варали и лагали, летос на конгресу су им пресудили и изба- 
цили их из својих редова. (Аплауз).

Они се у овом дому налазе зато што их je народ бирао 
на лрограму Народног фронта верујући да ће оетати на ли- 
!н,ији Народног фронта. Међутим, они су издали Народни 
фронт, о'ни су издали оно за што оу бирани, они више не 
уживају народно поверење. (Аплауз). За Драгољуба) Јовано- 
©ића гласало je у Срезу нишавеком 26.000 гласова, a 20.000 
гласова je потписало да, му одузима поверење, да му одузима 
Мандат. (Др Драгољуб Јовановић: Ко je потписао?). И кад 
они говоре, не говоре они да их ми чујемо, не говоре да их 
чјује народ, јер знају да немају поверење народа, већ говоре 
да их чују они пријатељи преко граница, који их и плаћају. 
(Повици: Тако je! — Аплауз. — Др Драгољуб Јовановић: 
Онда, нека се објаве наши говори у штамли).

Претседавајући: Пошто више нема пријављених говор- 
.ника, објављујем да су дискусија и претрес буџета и Финан- 
.сиског закона за годину 1947 завршени.

Тиме je исцрпен дневни ред ове заједничке седнице, a 
гласање о Предлогу општедржавног буџета и финалсиског 
i3aiKiOHa врши-ће се посебно iy оба дома, у којима ће се после 
кратког одмора наставити са радом.

(Седница je закључена у 19 часова).



СА В ЕЗ НО ВЕЋЕ

Д р у г а  с едница
(29 марта 1947)

Почетак у 19,25 часова.

При уласку у двопану, чланове Савезне владе на челу са 
претседником Владе ФНРЈ маршалом Југославије Јосиспом 
Брозом Титом и чланове Претседништва Савезног већа на 
челу са претседником Владимиром Симићем, «ародни посла- 
ници стојећи бурно поздрављају.

Претседавао претседник Владимир Симић.
Претседник: Огварам други редовни 'састанак Савезног 

већа Народне скупштине Федеративне Народне Републике 
Југославије.

Загтисник данашњег састанка водиће секретар Boja Ле- 
ковић. Изволите саслушати записник прошле седнице.

Секретар Boja Лековић чита записшж прве редовне 
седкгице.

Претседник: Има ли примедаба на опрочиггачги затшсник? 
(Нема). Примедаба нема, заитисник се оверава.

Саопштавам молбе народних ишсланика за отсуства-: 
Блажо Јовановић моли отоуство са Трећег редовног заседања 
због неодложних послова-; Вељко Зековић моли отсуство 
са Трећег редовног заседања због болести; Љубинка Мило» 
сављевић моли пет дана отсуства због болести; Хасан Шутсри 
моли три да«а отсуства због хитних и неодложних лослова; 
Смајовић Василије моли 14 дана отсуства ради неодложних 
послова; Душан Мугоша, Ђоко 'Пајковић и Шаћири Исмет 
моле по 15 дана отсуства орема лекарским уверењима; Миљ- 
ковић Мита моли 15 дана отсуства због неодложних послова-; 
Колишевски Лазар моли 15 дана отсуства због болести; Го-

12 Ст. белешке 111 р. з. 177



•сггић Светолик моли отсуство са Трећег редовног заседања 
због болести; Синановић Хамдија моли неколико дама отсу- 
ства; Побрић Едхем моли 8 дана отсуства због неодложних 
нослова; Виловић Мустафа моли от-оуство за 26 март 1947 
т д и н е  због неодложних послова; Комненић Симо моли 7 
дана от.суства због неодложних оослова; Куфрин Милка 
моли 10 дана отсуства због болести; Ђукановић Перо моли 
отсуство са Трећег редовног заседања због хитних шослова; 
Стефановић Иван-Срба моли 10 дана отсуства1 због болести; 
Плавшић Лазар моли 2 дана отсуства због неодложних по- 
слова; Вукапшновић Иван моли отсуство за 28 и 29 март 
1947 године због неодложних послава; Хасан Бурић моли 7 
дана отсуства због хитних и неодложних послова; Хукић 
(Мехмедалија моли 7 дана отсуства због неодложних по- 
слова; Баричевић Перо моли 3 дана отсуства због «еодло- 
жних послова; др Војислав Кецмановић моли отсуство са 
Трећег редовног заседања због болести; Иван Гранђа моли 
отсуство због неодложних 'послова.

ГХретседништво предлаже Већу да се оним народним 
«осланицима који су тражили отсуство више од укупно 7 
дана одобри 7 дана отсуства, а онима који су тражили мање 
од 7 дана, одобри онолико колико су тражили. Прима ли 
Веће овај предлог? (Прима). Пошто je овај лрвдлог -примљен 
обј'ављујем да су отоуства народних посланика одобрена 
онако како je предложено.

Прелазимо на дневни ред. Прва тачка дневног реда 
јесте гласаље о Предлогу општедржавног буџета са предло- 
гом Финансиског закон.а за буџетаку 1947 годииу.

Пошто je «a заједничким седницама Народне скупштине 
Предлог општедржавног буџета за 1947 г о д и н у  претресен, то 
се сада пристула гласању rro Предлогу о-пштедржавног бу- 
џета за 1947 годину. По члану 30 Пословника Савезног већа 
предвиђено je да се у овом елучају у сваком већу одвојено 
чита Финансиски закон а гласање врши no разделима буџета 
и по члановиода Финансиоког закоиа. Према томе, приступа 
се прво гласању no разделима буџета. У расходима има 36 a 
у прихо)Дима 13 раздела.

Ставл*а се на гласање I раздео — Народна скупштина 
ФНРЈ — у укупном износу од 38,984.300.— динара.

Ко je за први раздео овога буџета, нека дигне руку. 
(Сви дижу руку). Има ли кога против? (Нема). Објавл>|ујем 
да je I раздео буџета 'примљен једногласно.



(Затлм je Савезно веће, гласајући дизањем руке, усво- 
јило све разделе од II до XXXVI закључно, према Предлогу 
општедржавног буџета и извештају Одбо,ра> за привредни 
план и финансије. — Видети Иредлог општедржавног буџета 
за 1947 годану qa швештајем Одбора «а крају књ/иге).

Претседник: Пошто су расходи буџета у  лоједимостима 
изгласани, прелазимо на гласање о приходима. Молим изве- 
стиоца да чита раздео по раздео.

Известилац Петар Стамболић (чита):

БУЏЕТ ОРИХОДА

Раздео I — Део пореза «а промет производа који улази 
у, савезии буџет динара 30.243,231.000.—

Претседник: Ко je за сивај раздео, нежа. дигне руку. (Сви 
дижу руку). Хвала. Има ли ко против? (Нема). Раздео I бу- 
џета 'прихода примљен je.

(Затим je Савезно веће, гласајући дизањем руке о сва 
ком лрочитаном разделу буџета прихода, једноогласно усво- 
јило и остале разделе, од II до XILI закључно, дрема цредлогу 
и извештају Одбора за привредни план и финансије. — Ви* 
дети лрилог на крају књиге).

Претседник: Скрећем пажњу народним посланицима да 
пред собом имају у почетжу Ошитедржавног буџета преглед 
расхода и прихода Општедржавиог буџета за 1947 годану, 
за које су већ гласали, тако да за та.ј иреглед «ије потребно 
гласати.

Молим известиоца Одбора за лривредни план и финан- 
сије, народног посланика друга ГТегра Стамболића!, да чита 
члан «по члан Финансиског закона.

Известилац Петар Стамболић чита наслов Предлога 
финансиског закоиа и члан 1.

Претседник: Ко je за члан 1 са «асловом Предлога фи- 
нансиског закона, нека дигне руку. (Ови дижу руку). Има ли 
ко против? (Нема). Објављујем да je члаи 1 Предлога фи- 
нансиског закона са насловом једногласно прихваћен.

(Затим je Савезно веће, гласајући дизањем руке о сва- 
ком прочитаном члану, усвојило и остале члаиове од 2 до 
10 закључно, према лредлогу и извештају Одбора за при- 
вредни пла.н и финансије).



Цретседник: Ha тај нач-и« гласање о разделима прихода 
и расхода Општедржавног буџета и члановима Финаисиског 
закона je завршено. Прелазимо на коначно гласање у це- 
лини. Сагласно новом пословнику, одлучујем да се за Опште- 
државни буџет са Финансиским законом гласа поименично 
по прозивци. Гласаће се са за и против. Молим секретара да 
чита имена «ародиих посланика.

Секретар прозива народне 'посланике да гласају.

(После гласања!)
Претседник: Објављујем да je за Општедржавни буџет 

за 1947 годину са Фи<нанси>ским законом гласало укупно 265 
народних лосланика од којих je 263 гласало за a 2 против.

На тај «ачин je у Савезном већу Општедржавни буџет 
за 1947 годину са Финансжжим законом коначно усвојен 
(Дуготрајан аплауз) и сагласно чл. 26 нашег новог послов- 
ника и чл. 63 Устава биће улућен Већу народа ради реша- 
вања. У међувремену, пошто je код нас, (у «ашем Већу, гла- 
сање дуже трајало, Савезно je веће иримило од Већа народа 
акт ове садржиие:

„ В е ћ е  «арода Народне скупштиие ФНРЈ, «а свом II ре- 
до®ном састанку III редовиог з<аседања, одржаном 29 марта 
1947 годи.не у Београду, коначно je усвојило Предлог опште- 
државног, буџета за 1947 годину.

На оенову чл. 63 Уетава и чл. 26 Пословника Већа на- 
рода доставља се Савезном већу на решавање у прилогу де- 
'фпнитиван текст Предлога олштедржавног буџета за 1947 
Тодину, сшако како je усвојен у Већу народа.”

На тај начин, сагласно новом чл. 32 нашег пословника, 
оматра- се да je Општедржавни буџет за 1947 годину са Фи- 
нансиосим законом у Народној скушштиии коиачно ушојен 
и биће упућен Президијуму Народне ст<|упштине ради обна- 
родовања.

Од Претседништва Президијума Народие окупштине 
Федераггивне Народне Републике Југославлје Претседништво 
Савезног већа примило je следећи акт Бр. 545 iy коме се 
каже:

„Претседник Савезне владе и миеистар Народне одбране 
маршал Југославије Јосип Броз Тито израаио je жељ.|у да



тред Народном смушштином, на заједничкој седамци оба 
дома, тшднесе извештај о спол>ној политици Владе.

Претседништво Президијума има част известити Савезно 
веће да je оно на предлог Претседника Савезие владе одлу- 
чило да сазове Народну скулштиму на заједничку седницу у 
понедељак 31 марта, у 10 часова rope лодне, са* дневним 
редом:

вкопозе Претседника Савезне владе о спољној лолитици 
Владе.”

После овог саопштења закључујем оеу седницу Савезног 
већа с тим да ће наредна седница биш заказана гоисменим 
путем.

(Седница je закључена у 20,30 часова).
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VEĆE NARODA

D r u g a  s e d n i c a
(29 marta 1947)

Početak u 19,30 časova.

Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram drugi redovni sastanak MI redovno# 

zasedanja Veča naroda Narodne skupštine FNRJ. Zapisnik da
našnje sednice vodiče sekretar Ninko Petrovič. Molim druiga 
sekretara da prooita zapisnik prošle sednice.

Sekretar Ninko Petrovič čita zapisnik prve redovne sednice 
od 26 marta 1947 godine.

Pretsednik: Ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Niko se 
ne javlja). Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.

Izvolite čuti saopštenja. Pretsedništvo veča naroda, primilo 
je od Pretsednika Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ akt u 
kome se kaže:

»Pretsednik Savezne vlade i ministar narodne odbrane 
maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izrazio je želju da pred Na- 
rodnom skupštinom, na zajedničkoj sednici oba doma, podnese 
izveštaj o spoljnoj politici Vlade.

Pretsedništvo Prezidijuma ima čast izvestiti Veče naroda 
da je ono na predlog Pretsedniištva Savezne vlade odlučilo da 
sazove Narodnu skupštinu na zajedničku sednieu u ponedeljak 
31 marta u 10 časova pre podne, sa dnevnim redom: ekspoze 
Pretsednika Savezne vlade o spoljnoj politici Vlade«.

Isto tako Pretsedništvo Prezidijuma Narodne skupštine 
FNRJ dostavilo je Veču naroda poslanieu italijanske Ustavo- 
tvorne skupštine upučenu skupštinama Ujedinjenih nacija:



»Italijanska Ustavotvorna skupština, veran tumač osečanja 
i volje nacije, poverila mi je zadatak da uputim apel skupšti- 
nama Ujedinjenih nacija, kako bi se teži uslovi Ugovora o miru 
odmah olakšali, a naročito kako ne bi u Ugovoru ostala teri- 
torijalna sakačenja, bolna za nacionalno osečanje, kako bi se 
uštedela neopravdana poniženja italijanskoj vojsci, avijaciji i 
mornarici, koje su se herojski istakle na strani saveznika, kako 
bi se izbegli, finansiski i ekonomski tereti, nepodnošljivi za 
zemlju osiromašenu u ratu i upučenu preporodu. Ustavotvorna 
skupština moli takođe da se prizna načelo revizije uslova Ugo
vora putem mirnih bilateralnih sporazuma izmedu zaintereso- 
vanih zemalja u okviru Organizacije Ujedinjenih nacija i izra
žava svoje poverenje da če skupštine nacija koje su ušle u rat 
da brane slobodu i pravednost u svetu, primivšl apel italijan- 
skog naroda, osigurati ovome največe mogočnosti da konsoli- 
duje republikanski demokratski režim u socijalnom miru i 
plodnom radu.

Pretsednik Ustavotvorne skupštine 

Teračinii, s. r.«

Dalje saopštavam Veću naroda da je Mandatni i imunitet- 
ski odbor podneo izveštaj o molbi Mire Miloševič, narodnog 
poslanika. Molim izvestioca Odbora Jovana Jegdiea da proeita 
odborski izveštaj.

Izvestilac Jovan Jegdić (AP Vojvodina — NR Srbija):

VEĆU NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Mandatni i imunitetski odbor Veča naroda primio je izve
štaj Pretsednika Veča naroda o ostavei narodnog poslanika 
Mire Miloševič.

Po razmatranju izbornih akata i kandidatskih lista Odbor 
je utvrdio da je mandat Mire Miloševič uredno verificiran i 
da je njen zamenik na izborima od 11 novembra 1945 godine 
bila Anka Knezič-Dubajič, sekretar Pokrajinskog odbora AFŽ-a 
iz Subotice.

Odboru je čast predložiti Veču naroda da na mesto Mire 
Miloševič izvoli oglasiti i pozvati za narodnog poslanika Veča 
naroda Anku Knezič-Dubajič iz Subotice.



Podnoseći ovaj izveštaj, Mandatni i imunitetski odbor moli 
Veće naroda da ga izvoli usvojiti.

Za izvestioca Odbor je odredio Jovana Jegdiča.

Čil .-a n o v i :
Savo Orovič, s. r., Ante Šušteršič, s. r., Nikola Martinovski, s. r.

Pretsednik: Prima li Veče naroda ovaj izveštaj? K01 je za, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (N#ma). 
Objavljujem da na mesto narodnog poslanika Mire Miloševič, 
čija je ostavka uvažena, dolazi njen zamenik Anka Knezič- 
Dubajič, sekretar Pokrajinskog odbora AFŽ iz Subotice.

Izvolite čuti molbe narodnih poslanika za otsustva. Zbog 
bolesti traže ofcsustvo od 10 dana: Oton Župančič, Ivan Krajačič, 
Skender Kulenovič i Venko Markovski; Šefket Maglajlič moli 
petodnevno, a Božo Barbarič dvodnevno otsustva. Zbog službe- 
nog posla traže po 10 dana otsustva: Stane Kavčič, Dragutin 
Saili, Ljiljana Čalovska, Nikola Pešev, Lazar Celeski, NafL Su- 
lejmanovski i Hasan Brkič.

Predlažem Veču da tražena otsustva odobri. Prima li Veče 
ovaj predlog? (Prima). Objavljujem da su tražena otsustva 
odobrena.

Prelazimo na dnevni red: glasanje o Predlogu opštedržav- 
nog budžeta sa Predlogom finansiskog zakona za budžetsku 
1947 godinu.

Molim izvestiioca Odbora za privredni plan i finansije 
dr Obrena Blagojeviča da čita član po član ovog predloga.

Izvestilac dr Obren Blago jević (NR Črna Gora): Drugo vi 
narodni poslanici, po novom sada usvojenom poslovniku naj- 
prije se glasa o rashodima i prihodiima, a na kraju o Finansi- 
skom zakonu, čitaču prvo rashode. Oni iznose:

Razdeo I — Narodna skupština FNRJ 38,984.300.— dinara.
Pretsednik: Ko je za J razdeo, neka digne ruku. (Svi dižu 

ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je I razdeo 
primljen.

(Zatim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruke, jedno- 
glasno usvojilo sve razdele od II do XXXVI zaključno, prema

Sekretar 

Jovan Jegdič, s. r.

Pretsednik 
Aleksa N. Tomič, s. r.



Predlogu opštedržavnog budžeta i izveštaju Odbora za pri
vredni plan i finansije. (Videti Predlog opštedržavnog budžeta 
sa izveštajem Odbora na kraju knjige).

Pretsednik: Pošto su rashodd budžeta u pojedinostima 
izglasani, prelazimo na gla'sanje o prihodima. Molim izvestioca 
da čita razdeo po razdeo.

Izvestilac dr Obren Blagojević (čita):

BUDŽET PRjlHODA
Razdeo I — Deo poreza na promet proizvoda koji ulazii u 
savezni budžet dinara 30.243,231.(XX).—.

Pretsednik: Ko je za ovaj razdeo, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Jma li ko protiv? (Nema). Razdeo I budžeta' prihoda 
primljen je.

(Zatim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruke o svakom 
prooitanom razdelu budžeta prihoda, jednoglasno usvojilo i 
ostale razdele, od II do XII zaključno, prema predlogu i izve
štaju Odbora za privredni plan i finansije. — Videti- prilog na 
kraju knjige).

Pretsednik: Usvajanjem budžeta prihoda, budžet je u poje
dinostima izglasan. Prelazimo' na glasanje o Finansiskom za
konu za ovu godinu i molim druga izvestioca da oita član po 
član ovoga zakonskog predloga.

Izvestilac čita član 1 Predloga finansiskog zakona za 
Opštedržavni budžet za budžetsku 1947 godinu, prema predlogu 
i izveštaju Odbora za privredni plan i finansije. (Videti prilog 
na kraju knjige).

Pretsednik: Ko je za član 1, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Član 1 primljen je jednoglasno.

(Zatim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruke o svakom 
pročitanom članu, usvojilo i ostale članove od člana 2— 10 za
ključno, prema predlogu i izveštaju Odbora za privredni plan 
i finansije).

Pretsednik: Objavljujem da je glasanje u pojedinositima za 
Finansiski zakon završeno. Prelazimo na glasanje u celini. 
Pošto su budžet i Finansiski zakon jedan od najvažnijih za
kona koje možemo ovde u Skupštini prihvatiti, predlažem da 
se o tome zakonu glasa poimenično, ako Skupština prihvata

i



moj predlog. (Glasovi: Prihvata). Molim druga sekretara da 
izvrši prozivku.

Sekretar Ninko Petrovič proživa narodne poslanike da 
glasaju.

(Posle gl as an j a)

Pretsednik: Izvolite čuti rezultat glasanja. Od 175 posla
nika glasalo je 127, od kojih je 125 glasalo za, a od glasanja 
su se uzdržala dva narodna poslanika, ali se to smatra da su 
glasali protiv. (Narodni poslanici ustaju i burno i dugo odo
brava ju).

Dr Miloš Popovič (NR Srbija): Ja sam se uzdržao od 
glasanja.

Radomir Todorovič (NR Srbija): I ja sam se uzdržao od 
glasanja.

Pretsednik: Po poslovniku se glasa za i protiv. Uzdržavanje 
po poslovniku ne postoji. Kad je poslanik prisutan u dvorani, 
i ne glasa, smatra se da je glasao protiv.

Time je Opštedržavni budžet sa Finansiskim zakonom za 
ovu godinu konačno izglasan u Veču naroda d biče upučen 
Saveznom veču na rešavanje u smislu člana 26 poslovnika.

Saopštavam Veču da sam od Prezidijuma Narodne skup
štine FNRJ dobio pismo kojim se zaikazuje zajednička sednica 
oba doma Narodne skupštine za 31 mart ove godine u 10 časova 
sa dnevnim redom: ekspoze Pretsednika Savezne vlade o spolj
noj politici Vlade.

Pošto smo današnji dnevni red iscrpli, zaključujem ovu 
sednicu, a iduču zakazujem za ponedeljak u 17 časova.

(Sednica* je zaključena u 20,15 časova).
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ZAJEDNIČKA SEDNICA SAVEZNOG 
VEĆA I VEČA NARODA

P e t a  s e d n i c a
(31 marta 1947)

Početak u 10,05 časova.
Pretsednika Vlade FNRJ, maršala Jugoslavije Josipa Broza 

Tita i članove Savezne vlade, potpretsednika Saveznog veča 
Franju Gažia, pretsednika Veča naroda Josipa Vidmara i čla
nove pretsedništva oba doma, pri ulasku u dvoranu narodni 
poslanici stoječi pozdravljaju burnim aplauzom.

Pret'sedavao potpretsednik Saveznog veča Franjo Gaži.
Pretsedavajući: Otvaram petu zajedničku sednicu lili re- 

dovnog zasedanja Saveznog veča i Veča naroda Narodne skup- 
štine Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Zapisnik 
današnje sednice vodiče sekretar Saveznog veča Voja Lekovič.

Izvolite saslušati zapisnik prošle zajedničke sednice.
Sekretar Voja Lekovič čita zapisnik četvrte zajedničke 

sednice održane 29 marta 1947 godine.
Pretsedavajuči: Ima li kakva primedba na pr očitani zapi

snik? (Nema). Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.
Prelazimo na dnevni red. Pitam Skupštinu da li prima 

dnevni red koji je predložio Prezidijum —- ekspoze Pretsednika 
Vlade o spoljnoj politici Vlade? (Prima sa burnim aplauzom). 
Pošto je dnevni red primljen, dajem reč pret'sedniku Vlade 
FNRJ i ministru narodne odbrane, maršalu Jugoslavije Josipu 
Brozu Titu. (Poslanici ustaju i dugo aplaudiraju uz oduševljeno 
klicanje: »Živeo!«).

Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito (Nosilac savezne izborne 
liste): Drugovi i gospodo narodni poslanici, u svojoj vanjskoj 
politici Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije ne-



pokolebljivo stoji na principu dosljedne borbe za očuvanje 
mira u svijetu, za ekonomsku i kulturnu saradnju. Vodeči 
'uporno borbu za pravedne zahtjeve naših naroda na Medu- 
narodnoj konferenciji mira, u pripremama i pregovorima o 
miru u Londonu, Njujorku i Parizu delegacija koja je zastupala 
našu zemlju vršila je svoju dužnost s največom upornošću i do
stojanstveno, tražeči da se Jugoslaviji, kao jednoj od najteže 
materijalno postradalih zemalja od okupacije, kao zemlji koja 
je dala ogromne ljudske žrtve u ratu, zadovolje opravdani 
zahtjevi. U tim svojim naporima naša je delegacija imala punu 
podršku delegacije Sovjetskog Saveza, na čelu s gospodinom 
Molotovom (Aplauz), a takoder i potporu ostalih delegacija brat
skih nam slovenskih zemalja Poljske i Čehoslovačke. (Aplauz). 
Mi smo veoma zahvalni velikom Sovjetskom Savezu i ostalim 
bratskim zemljama na toj podršci i na punom razumijevanju 
za naše žrtve i naše pravo. No, mi ‘smo se, na žalost, s velikom 
gorčinom morali uvjeriti da nam neki naši saveznici iz rata, 
osobito Engleska i Amerika, na sve moguče načine osporavaju 
prava i zauzimaju stav za koji bi se ponekad teško moglo tvrditi 
da je stav prijateljskih zemalja. Sjetimo se samo naše borbe za 
Is-tru, Trst i Slovenacko Primorje na Mirovnoj konferenciji u 
Njujorku i Parizu. Bez obzira na sve naše argumente, koji ne- 
pobitno dokazuju naše historijsko i etničko pravo na te krajeve, 
bez obzira na to što smo mi sami s mnogo krvi i žrtava oslo- 
bodili od njemačkih okupatora Istru, Trst i Slovenačko Pri
morje, naši saveznici u ratu Engleska i Amerika, zajedno s ne
kim malim zemljama, pa čak i onima koje nisu ni učestvovale 
u ratu, uporno su se protivili našim zahtjevima i na koncu 
uspjeli da postignu da naša zemlja, koja je od 'svih zemalja u 
Evropi najviše postradala i dala relativno više žrtava 'od ijedne 
riapred navedene velike saveznice u ratu, — ne postigne dobar 
dio svojih opravdanih zahtjeva. Po Ugovoru o miru s Italijom 
jedan dobar dio naše brače u Istri, Trstu i Slovenačkom Pri
morju i dalje je oštao van granica naše zemlje, iako je taj isti 
dio naše brače u toku rata dao saveznicima dragocjeni prilog 
u krvi za zajedničku pobjedu i za svoju slobodu, koju on, bla- 
godareči tim saveznicima, nije postigao.

Nepravda prema našim narodima bila je tako velika da je 
Vlada stajala pred alternativom: potpisati ili ne potpisati taj 
mirovni ugovor koji je za nas značio diktat zapadnih država. 
Ali, dosljedna u borbi za ostvarenje i učvrščenje mira, Vlada se 
riješila, iako teška srca, da potpiše Ugovor o miru s Italijom, 
koji pretstavlja veliku nepravdu za našu zemlju, s punom uvje-



renošću da taj akt odobravaju ne samo svi narodi Jugoslavije, 
več i narod koji je ostao van granica naše zemlje i na koji ne- 
čemo nikada zaboraviti, kao što je to naglašeno u deklaraciji 
pri potpisivanju mirovnog ugovora. Razumije se, mnogi potpa- 
ljivači novoga rata i reakcionarni smutljivci nadali su se da mi 
nečemo potpisati Ugovor o miru s Italijom. Oni su htjeli da na 
osnovu toga prikažu Jugoslaviju kao državu koja ugrožava mir. 
S tim su se več pravile svakakve kombinacije, i to je bio jedan 
razlog više da ugovor potpišemo i na taj način onemogučimo 
ratne provokatore u tom dijelu Evrope, koji su špekulisali na 
mržnji i sukobima izmedu Italije i Jugoslavije. S potpisivanjem 
Ugovora o miru s Italijom stvoreni su uslovi za uspostavljanje 
normalnih odnosa s tom susjednom zemljom, s kojom želimo 
živjeti po mogučnosti u što boljim odnosima i saradivati, oso- 
bito u ekonomskom pogledu.

Slično, ako ne još i gore, stoji stvar s pitanjem Koruške. 
Naša Vlada je uputila memorandum Konferenciji velike četvo- 
rice, u kome su nepobitno dokumentovani naši zahtjevi za pri- 
ključenje jednog dijela Koruške, koji je naseljen Slovencima 
i koji, s etničkog i historijskog gledišta, pripada nama. Osim 
toga, naša brać^ u Koruškoj i sama uporno zahtijevaju da se 
priključe svojoj matici — Republici Sloveniji, potkrepljujuči te 
svoje zahtjeve i time što su se jedino oni u Austriji stvarno 
borili na strani saveznika, kako protiv njemačkog, tako i protiv 
austrijskog fašističkog osvajača, koji za vrijeme rata, po svo
jim djelima i osvajačkom apetitu, nije bio nimalo nedužniji i 
skromni ji od njemačkog. Od brojnih njemačkih divizija koje su 
palile, vješale i ubijale naše gradane, četrnaest njih brojile su od 
60 do 100% Austrijanaca. Mi smo njihova zvjerstva vrlo dobro 
upoznali u toku rata, a komandanti tih austrijskiih divizija, zbog 
svojih zločina prema jugoslovenskim narodima, završili su ili 
završavaju svoju karijeru pred našim narodnim sudovima. Neki 
današnji austrijski vlastodršci, podržavani od svojih zapadnih 
pokrovitelja, hoče da prikažu svijetu kao da Austrija nije ra- 
tovala protiv nas i drugih saveznika, kao da njezini vojnici nisu 
pljačkali, ubijali i uništavali sve do čega su stigli u Jugoslaviji 
i gdje god su bili. Oni dapače hoče da izmisle nekakav tobožnji 
otpor Hitleru za vrijeme rata, a dobro je poznato da to nije 
istina. Nikakvog otpora Austrija nije dala za vrijeme čitavog 
rata, i to prosto stoga što nije htjela davati otpor, jer je bila 
saglasna s Hitlerovom osvajačkom politikom i jer je dobijala 
dobar dio u ratu napljačkanog blaga; dalje i zbog toga što je 
Hitler svojoj užoj domovini Austriji pripojk) veliki dio Jugo-



slavije, i to više od dvije trečine Slovenije. Na mjesto izagna- 
nih i raseljenih nekoliko stotina hiljada Slovenaca nisu došli 
Nijemci iz Rajha, več Nijemci iz Austrije. To su samo neke 
činjenice koje govore o Austriji kao o sukrivcu i pomagaču 
Hitlera u ratu. To su činjenice koje optužuju Austriju kao su- 
krivca za razaranje drugih zemalja i potvrduju da je Austrija 
dužna nadoknaditi i našoj zemlji učinjenu štetu. Austrija je u 
punoj mjeri učestvovala u mučkom napadu na Jugoslaviju, a 
osobito u dugotrajnoj okupaciji naše zemlje.

Ako danas, poslije svega toga, hoče pretstavnici Amerike, 
Engleske, pa i Francuske, da oslobode Austriju od njenih oba
veza koje proističu iz njenog učešča u ratu na strani Hitlera', 
Musolinija i drugih, — onda ta namjera naših saveznika iz rata 
ne proističe iz osječanja pravde, več iz nekih računa koje nije 
teško pogoditi.

Pretstavnici zapadnih zemalja, u prvom redu Amerike i 
Engleske uporno se protive da se udovolji našim opravdanim 
zahtjevima i da se dio Koruške, koji je naseljen isključivo Slo- 
vencima, pripoji Jugoslaviji. Oni ovaj naš opravdani zahtjev 
prosto ignorišu.

Dok su po pitanju Trsta naglašavali etnfrčke razloge zbog 
kojih on ne može pripasti Jugoslaviji, u pitanju Koruške za 
njih otpada i taj razlog, jer on nepobitno ide u prilog Jugo- 
slaviji. Pretstavnici zapadnih zemalja misle da če se sprečava- 
njem zadovoljenja opravdanih zahtjeva Jugoslavije po pitanju 
Koruške ova stvar zauvijek likvidirati. No, pitanje Koruške za 
nas neče biti likvidirano i skinuto s dnevnog reda tako dugo 
dok ne bude pravedno riješeno. (Dugotrajno odobravanje).

Po pitanju reparacija za Jugoslaviju zapadne velike sile 
takoder zauzimaju stav koji nimalo ne ide u prilog Jugoslaviji, 
jer sume koje se utvrduju za račun Jugoslavije ni približno ne 
odgovaraju stvarnoj šteti koju je Jugoslavija pretrpjela u ratu. 
Tako nam je po mirovnom ugovoru s Italijom, umjesto mini
malne sume od 400 miliona, koliko smo tražili, na koncu dodi- 
jeljeno svega 125 miliona dolara, iako je šteta koju su nam 
učinile fašističke trupe Musolinija za vrijeme okupacije dijela 
Slovenije, Dalmacije, Crne Gore, Hercegovine i dijela Bosne, 
Like i Korduna ogromna i neocjenjiva u materijalnim i ljud
skim žrtvama, tako da reparacije od Ü25 miliona dolara, koliko 
treba da dobijemo od Italije, u odnosu prema stvarnoj šteti 
pretstavljaju više simboličnu sumu, nego naknadu štete.

Još gore stoji pitanje reparacija iz Njemačke. Prema Pots- 
damskom sporazumu Jugoslavija treba da dobije reparacije iz
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zapadne zone, koju drže engleske, američke i francuske trupe. 
Engleska i Amerika su se obavezale da če Jugoslaviji dati repa
racije koje če naknadno biti odredene. Međuf'm, kako dosada 
stoji stvar u tom pogledu?

U Parizu je na pregovorima o raspodjeli reparacija bila 
dogovorena višina, kvote koju če koja saveznička zemlja dobiti. 
Na Jugoslaviju je, na račun reparacija od Njemačke, došlo 9,6% 
od fabrika, raznih instalacija, brodova itd., a 6,6% od imovine 
u inostranstvu, to jest njemačke imovine u inostranstvu. A šta 
smo mi zapravo do'sada dobili? Vi ste ovdje več čuli od našeg 
pretstavnika u Medusavezničkoj agenciji za- reparacije u Belgiji, 
druga Ivekoviča, kakve nam se sve teškoče prave od strane oku- 
pacionih vlasti u Zapadnoj Njemačkoj u pogledu dobijanja tih 
reparacija i ja se, prema tome, neču upuštati u podrobnosti, 
več navodim samo približno koliko u dolarima iznosi sve ono 
što smo na račun reparacija dobili iz Njemačke. Dosada, Ju
goslaviji je predat materijal u vrijednosti od oko 5,180.000 do- 
larai, od čega je u zemlju ušlo oko 12%.

Prema sporazumu u Potsdamu cjelokupne reparacije iz 
Njemačke treba da iznose 20 milijardi dolara, od toga dobija 
Sovjetski Savez 10 milijardi, zajedno sa Poljskom. To je saevim 
opravdano, jer je Sovjetski Savez zaista strašno postradao u 
toku rata, a slično i Poljska. Ostalih 10 milijardi treba da dobiju 
Engleska, Amerika, Francuska, Jugoslavija i druge zemlje koje 
su bile okupirane od njemačkih trupa. Iz te reparacione sume 
na Jugoslaviju bi došk) po prilici oko 700 do 800 miliona do
lara, što oper ni približno ne odgovara stvarnoj šteti koju je, 
u materijalnom pogledu, Jugoslavija pretrpjela od njemačke 
okupacije.

Razumije se, mi se ne možemo pomiriti s takvim stanjem 
stvari i tražimo da nam se naš odredeni dio od reparacione 
sume iz Njemačke dade neokrnjen, a isto tako tražimo da nam 
Austrija nadoknadi štetu u obliku reparacija. A ako neki sa- 
veznici žele da nešto od reparacija, iz bilo kojih rasloga, oproste 
Xjemackoj ili Austriji, onda neka oni to učine na svoj račun 
(Odobravanje), a ne na račun naše zemlje koja je i materijalno 
pretrpjela relativno največu štetu, i zbog toga se ne može 
ni u kom slučaju odreči svoga dijela reparacija u cjelini.

Razumljivo je da takav stav naših zapadnih saveznika 
prema Jugoslaviji, u pogledu njenih opravdanih zahtjeva, pro- 
•zilazi iz njihovog opčeg političkog stava prema novoj Jugo
slaviji, koji se ne može nazvati prijateljskim. Jugoslavija njima 
nije simpatična kao takva, jer je pošla svojim putem, putem



pune političke i ekonomske nezavisnosti, putem istinske, na
rodne demokratije, a ne pseudodemokratije koju su nam stalno 
i imperativno preporučivali. Ne, naši narodi nisu htjeli da se 
ovdje obnovi takozvana zapadna demokratija, demokrati j-a Pa- 
šiča, Bože Maksimoviča zvanog Kundak, Stojadnoviča, Jevtiča, 
Dragiše Cvetkoviča i Mačeka, kralja Aleksandra i Pere Živko- 
viča. Naši narodi su odabrali novi put, put sveopče izgradnje 
naše zemlje i stvaranja nove i srečnije budučnosti za najšire 
radne mase naroda u gradu i selu.

Zapadna reakcija s nevjerovatnom upornošču kleveče 
Sovjetski Savez kako je on, tobože, stavio svoju ruku na male 
zemlje u Istočnoj Evropi, medu kojima i na Jugoslaviju. Jugo
slaviju, opet, kleveču da je običan satelit itd. Da, Jugoslavija, 
pa i druge zemlje na Istoku, idu zajedno sa Sovjetskim Savezom, 
ali one idu sa njim baš zato što znaju da on ne ugrezava njihovu 
nezavisnost. Mi idemo zajedno sa Sovjetskim Savezom i poslije 
rata baš zato što smo se duboko ubijedili da od velikih savez- 
ničkih sila samo Sovjetski Savez ima razumijevanja za naše 
patnje i naše žrtve u velikom oslobodilačkom ratu. Mi i ostale 
male zemlje na istoku Evrope idemo zajedno sa Sovjetskim Sa
vezom zbog toga što smo se uvjerili da se od svih velikih i malih 
savezničkih zemalja jedino Sovjetski Savez iskreno i uporno 
bori za učvrščenje mira u svijetu, koji je narodima tako po- 
treban. Mi idemo sa Sovjetskim Savezom zato što iz Sovjetskog 
Saveza čujemo stalno glasove mira, a to odgovara i našim tež
njama, dok sa Zapada stalno slušamo o atomskoj bombi i o 
prijetnjama ratom. Vidimo kako se Engleska i Amerika, i neke 
druge zemlje, angažiraju u Grčkoj, u Indoneziji, u Kini itd., 
gušeči narodne slobode i demokratska prava. Vidimo da ame- 
rički imperijalisti otvoreno prijete ratom zemljama koje neče 
da se pokore njihovoj finansijskoj i imperijalističkoj diktaturi.

No, u isto vrijeme mi idemo zajedno i sa svim naprednim 
demokratskim snagama naroda na Zapadu, koje također žele 
mir i prijateljsku saradnju medu narodima, koje itakoder vode 
borbu protiv ratnih huškača u svojim vlastitim zemljama.

Nas stalno pitaju zašto naši odnosi, na primjer s Ameri- 
kom, nisu bolji. Na ovo smo mi često odgovarali i danas odgo- 
varamo da poboljšanje odnosa s Amerikom ne zavisi od nas. 
Mi smo pokušali sve da se ti odnosi poboljšaju. Ali, šta mi mo
žemo ako Američka ambasada, na Čelu s ambasadorom Peter- 
sonom, nije učinila nijedan gest koji bi omogučio približenje 
izmedu Jugoslavije i Amerike. Naprotiv, ambasador Peterson 
i njemu podredeni službenici činili su sve da se ti odnosi po-



goršaju. S jedne strane, neprekidno miješanje u naše unutarnje 
stvari i pomaganje reakcije kod nas, što drugim riječima znači 
ometanje konsolidacije naše zemlje, a s druge strane — nepre
kidno klevetmčko izvještavanje američke javnosti o novoj Ju
goslaviji i, isto tako, po svoj vjerovatnosti, i nepravilno obavje- 
štavanje američke vlade o prilikama u našoj zemlji.

Nama se cesto prebacuje da ne cijenimo pomoč koju nam 
je pružila Unra poslije rata. Ponekad izgleda, — i ja mislim da 
se u tome ne varam, —• kao da bi htjeli da nas ucjene s pru- 
žanjem pomoči našim narodima, kao što je bio slučaj s pše- 
nicom i slično. Razumije se, nije tačno da mi ne cijenimo 
pomoč Unre; mi je cijenimo, jer je ona dobrodošla našoj razo- 
renoj i napačenoj zemlji. Ali naši narodi ne smatraju tu pomoč 
milostinjom, nego pomoču na koju imaju puno pravo kao sa- 
veznik koji u zajedničkoj borbi nije štedio nikakvih žrtava za 
pobjedu Ujedinjenih nacija. Ako pogledamo odnos ljudskih 
'žrtava Jugoslavije i Amerike, vidječemo da je apsolutna pre- 
vaga na strani Jugoslavije.

Dalje, naši narodi, seljaci, radnici i narodna inteligencija 
nisu u ratu žalili svoje živote, akamoli svoje imanje. Narod u 
mnogim oblastima naše zemlje žrtvovao je svu svoju imovinu: 
kuče, stoku i sve što je imao, — pa zar da taj narod nema pravo 
na pomoč? Ako neko ima pravo da nešto prebacuje, da bude 
nezadovoljan, onda su to naši narodi, jer moraju s ogorčenjem 
gledati kako naši zapadni saveznici i u pogledu ishrane vode 
više računa o zemljama čija je žrtva bila naša zemlja u ovome 
ratu, nego o Jugoslaviji koja je bila njihov vjerni saveznik. 
Držanje američkih službenih krugova u pogledu daljeg slanja 
namirnica u Jugoslavij.u, koje su tražili pretstavnici Unre, jer 
je u Jugoslaviji, pored ratnih pustošenja, dvije godine vladala 
velika suša, — ni u kom slučaju nije u skladu s njihovim izja
vama kako davanje pomoči zemljama, postradalim u ratu ne 
zavisi od unutrašnjih političkih prilika u tim zemljama.

Drugovi i drugarice! Htio bih da kažem još nekoliko 
r j ječi o onoj — mogao bih skoro reči — odvratnoj kampanji 
što se sada zlonamjerno i vrlo tendenciozno vodi u nekim za- 
padnim zemljama protiv Jugoslavije.

Uzeli su za predmet — pšenicu. I govore u štampi kako u 
Jugoslaviji vlada strašna glad, kako Jugoslaviji prijeti kata
strofa, kako je Jugoslavija izvozila svoju pšenicu i kukuruz, — 
dok narod gladuje, kako je jugoslovenska- vlada tražila 200.000 
tona pšenice od Amerike, pa čak i od Engleske, — da nekako



spriječi tragediju, kako Jugoslavija izvozi u inostranstvo svinje, 
mast i šta sve ne.

Dvoličnost u toj kampanji, koja je usko povezana s izja
vama nekih oficijelnih krugova, jasna je i vidi se da je tenden
ciozna, da je sracunata na to da naškodi našoj zemlji. S jedne 
Strane, odbijaju da pošlju našoj zemlji pomoč, a s druge — jadi- 
kuju kako naša zemlja strašno strada i kako joj prijeti kata
strofa.. U čemu je stvar?

Jugoslovenska vlada, odnosno Ministarstvo vanjskih po- 
slova, preko pomočnika ministra, tražilo je od američkog ot- 
pravnika poslova da realno obavještava američku vladu i saopči 
joj da je Jugoslaviji zaista nužna pomoč u hljebu. I ništa drugo 
nije tražila. Nije preduzela nikakav oficijelan korak. Kod nas 
zaista vlada nestašica u hljebu, jer smo dvije godine uzastopce 
imali sušu, jer su naši najpasivniji krajevi, kao Lika, Kordun, 
Crnai Gora, Bosna i Hercegovina, pa i mnogi drugi, ostali bez 
ičega, te mi moramo činiti krajnje napore da narod tih krajeva 
nekako prehranimo. Mi smo preko Ministarstva vanjskih po
slova dali to saveznicima na znanje, ali nismo molili pomoč na 
koljenima, nego smo molili pomoč na koju imamo pravo.

Ako se daje pomoč Njemačkoj, Austriji i drugim zemljama 
koje su bile u ratu protiv nas i saveznika, zašto mi ne bismo 
imali pravo na tu pomoč? Medutim, oni su ta j naš zahtjev pret
vorili u propagandu: kako smo mi pali na koljena, kako jugo
slovenska vlada nije sposobna, pa je dovela narod na rub pro
past: od gladi itd. Time su htjeli da nam poruše ugled u ino
stranstvu i da dokažu kako Jugoslavija nije konsolidovana i 
solidna država i kako su joj, jednom riječi, potrebni 'tutori, — 
i ako mi pristanemo da nam oni budu tutori, oni če nam dati
200.000 tona žita. Međutim, mi tutora nečemo. (Opšti buran i 
dugotrajan aplauz. — Uzvici: Dole imperijaiizam!).

Mi smo činili sve što je u našoj moči da u našem narodu 
niko ne umre od gladi. Mi i danas činimo napore, tražeči hljeb 
od onih koji ga imaju, da bismo ga dali onima koji ga nemaju. 
I ako se u tome pokaže nerazumijevanje ili zlobno suprotiv- 
Ijenje, ja sam, drugovi poslanici, uvjeren da če sav naš pošteni 
narod odobriti i najoštrije mjere protiv onih koji bi nam u ovim 
teškim časovima stali na put.

Kao što sam rekao, nas kleveču da izvozimo namirnice. 
Konkretno kažu da smo dali 20.000 tona pšenice i kukuruza 
Rumuniji i 10.000 tona Albaniji. O čemu se radi? Jesenas, kad 
je čitavom svijetu, pa i nama, bilo poznato da je u Rumuniji 
teško i kritično stanje, da ima krajeva gdje narod zaista stoji



pred pogibelju od gladi, došao je k meni lično sekretar rumun- 
ske vlade i umolio me da pomognemo Rumuniji. Ja sam mu 
rekao da mi prodavati ne možemo, dapače ne možemo ni poda
riti, jer nemarno ni sami, a kad bismo mi imali bar nešto, mi 
bismo rado ne prodali, nego podarili. Rekao sam mu da čemo 
mi Rumuniji pozajmiti, iako je i nama potrebno. On se s tim 
potpuno saglasio i kazao da če za Rumuniju biti ozbiljna pomoč 
ako se u decembru spriječi glad. I mi smo Rumuniji pozajmili
20.000 tona pšenice i kukuruza. Sada se u inostranstvu vodi 
kampanja kako mi izvozimo hljeb — pa zašto da nam ga oni 
daju? Dakle, jedan humanitarni, prijateljski, najčovečanskiji 
gest naše Vlade iskoriščavaju reakcionari protiv nas i u vanj- 
skom svijetu i u našoj zemlji, tvrdeči kako mi raspikučski gaz- 
dujemo, kako 'tobože radimo protiv svog vlastitog naroda. Isti 
je slučaj i s Albanijom. Albanija je bila naš saveznik u ratu, 
njeni sinovi ginuli su u Sandžaku i borili se zajedno s nama i na 
svojoj i na našoj teritoriji. Medutim, zapadni saveznici, koji su 
bili dužni da joj pomognu, okrenuli su joj leda, protiv nje se 
vodi bjesomučna kampanja. Pa zar mi, narod koji zna šta znači 
stradanje, da ostanemo na sve to ravnodušni? I zar nam se može 
zamjeriti što nismo mogli mirno gledati kako albanski narod, 
napušten od svih, gladuje i umire, da bi, po zamisli imperija- 
lista, lakše postao njihov plijen? Mi to nismo mogli, i mi smo 
pomogli albanskom narodu koliko nam je bilo mogučno, i ako 
bude trebalo — još čemo mu pomoči. (Buran aplauz).

Prema torne, izjavljujem ovdje da nije istina i da je obična 
kleveta da mi izvozimo u inostranstvo namirnice — pšenicu, 
kukuruz, svinje, mast itd. Danas se več brojke daju, a mi nismo 
izvezli ni jedan kilogram masti, i nečemo izvesti ni jedan kilo
gram dok sami sebe ne podmirimo. Priče o našem izvozu su 
klevete s jasnom tendencijom. Izjavljujem svečano da nečemo 
nikad ni od koga tražiti milosti, nego samo pomoč, onu pomoč 
na koju smatramo da imamo pravo. (Burno odobravanje i 
aplauz).

Ne, drugovi narodni poslanici, na našoj strani nije bilo 
krivnje što se odnos; s američkom vladom nisu poboljšali. Mi 
zaista želimo da se ti odnosi poboljšaju i činimo što možemo u 
tom pravcu, a u isto vrijeme očekujemo da če se i s druge 
strane poči nama u susret.

Ima još jedno pitanje na koje smatram za potrebno da se 
osvrnem, a to je pitanje odnosa s Grčkom. Otkako je narod 
te zemlje, usljed inostrane intervencije, izgubio svoju slobodu 
i zemlja postala igračka u rukama izvjesnih imperijalističkih



sila, odnosi s njom su se pogoršali. Da se razumijemo, ne odnosi 
s narodom Grčke, več s onima koji su grčkom narodu namet- 
nuti kao vlastodršci. Grčka vlada oklevetala je pred Savjetom 
bezbjednosti Jugoslaviju, Bugarsku i Albaniju da su one krive 
za gradanski rat u Grčkoj, da sve tri balkanske zemlje pomažu 
grčku Demokratsku armiju i torne slično. Dosadašnja istraga u 
Grčkoj pokazala je optužbe grčke vlade pred Savjetom bezbjed
nosti kao obične falsifikate i klevete protiv Jugoslavije, Bugar- 
ske i Albanije. S druge strane, ta istraga otkrila je pred čitavim 
svijetom ono što se nije nadala ni grčka vlada ni njezini tutori. 
Otkriveno je bezvlašče i svirepi iteror nad demokratskim mai 
sama Grčke i nad Makedoncima u Jegejskoj Makedoniji. Poka.- 
zalo se da su potpuno tačni svi navodi u memorandumu koji je 
jugoslovenska vlada podnijela Ujedinjenim nacijama ,o progo- 
nima Makedonaca u Jegejskoj Makedoniji, ali koji je bio tada 
odbijen i nije bio uzet u pretres da bi se stvar ispitala.

Ja se neču upuštati u podrobnu analizu pitanja ko je kriv 
za ono što se danas dogada u Grčkoj, ali dužan sam da odbijem 
sve klevete i optužbe koje se iznose protiv Jugoslavije, kao 
neosnovane i tendenciozne. Materijal koji je iznesen pred Ko- 
misiju u Grčkoj dovoljno rječito potvrduje to što sam rekao.

Ali ima jedna druga stvar zbog koje moramo biti na 
oprezu kad je u pitanju Grčka. Grčka nije samo gnijezdo svih 
mogučnih pokušaj a provokacija od strane raznih monarhofaši- 
sta prema susjednim zemljama: Jugoslaviji, Bugarskoj i Albaniji, 
več je ona i jedna od baza imperijalističkih sila s koje se može 
ugroziti mir na Balkanu i u svijetu. Ja govorim ovdje o tome 
prosto zato da bi se znalo o čemu se radi, da bi se znalo zbog 
čega odjedanput takva briga američkih službenih krugova za 
Grčku i Tursku, zbog čega takva mržnja tih krugova prema 
grčkim demokratskim snagama.

Drugovi poslanici! Reakcionari na Zapadu obično govore
0 dva bloka: zapadnom i istočnom. To govore oni koji žele rat. 
Kad bi se ti njihovi blokovi obistinili, onda bi opasnost rata bila 
permanentna, jer blokovi sadrže u sebi takvu opasnost. Ali mi 
moramo raditi svim silama da se želje reakcionara i ratnih 
huškača ne obistine. Danas u svijetu postoje dva fronta: iako 
malobrojan, ali opasan front imperijalističkih ratnih huškača,
1 ogroman front naroda u svim zemljama, koji hoče mir. Tome 
frontu pripada nepobjedivi Sovjetski Savez, tome frontu pri
pada nova Jugoslavija, Poljska, Čehoslovačka, Rumunija, Bu- 
garska, Albanija, demokratske snage Grčke, Madarske, torne 
frontu pripada ogromna večina naroda'Amerike, Engleske,



Francuske, Italije i svih ostalih zemalja ne samo u Evropi, več 
i u čitavom svijetu.

Neprekidna budnost, raskrinkavanje svih provokatora i 
ratnih huškača, raznih imperijalističkih manevara itd. jeste naj- 
bolji i najefikasniji oblik borbe za učvrščenje mira u svijetu. 
Jugoslavija če ostati dosljedna dosadašnjoj liniji u svojoj vanj- 
skoj politici, vjerna borbi za učvrščenje mira i tijesne saradnje 
sa svim zemljama koje tu saradnju prihvačaju. Uvjeren sam da 
če to odobriti svi narodni poslanici i svi naši narodi. (Burno 
odobravanje i aplauz).

U punom skladu s nastojanjem za svestra-nom meduna- 
rodnom saradnjom, Vlada Federativne Narodne Republike Ju
goslavije rukovodila se u prošlom periodu, a to važi i za buduče, 
riješenošču da, pored političkih i kulturnih, uspostavi najbolje 
moguče ekonomske odnose sa svim zemljama koje to žele i koje 
su prijateljski nastrojene prema novoj Jugoslaviji. To se, u 
prvom redu, tiče susjednih zemalja. U tim svojim nastojanjima 
Vlada je postigla lijepe rezultate, koji su od neocjenjive važno
sti za izgradnju i mirni razvitak naše zemlje. Kao- što je več 
poznato, Vlada je 1945 godine sklopila Ugovor o prijateljstvu i 
uzajamnoj pomoči sa Sovjetskim Savezom, analogne ugovore 
sklopila je 1946 godine s republikama Poljskom i čehoslovač- 
kom, i na koncu s Republikom Albanijom. Osim trgovačkih 
ugovora i kulturnih konvencija-, Vlada je sklopila i ugovore o 
tijesnoj ekonomskoj saradnji sa Sovjetskim Savezom i Albani
jom. U toj ekonomskoj saradnji predvideno je stvaranje zajed- 
ničkih preduzeča. Sa Sovjetskim Savezom več su sklopljeni 
ugovori o zajedničkom dunavskom plovidbenom i vazduhoplov- 
nom društvu. O stvaranju drugih društava s.a Sovjetskim Save
zom pregovori su u toku. S Albanijom stvoren je čitav niz 
zajedničkih društava, kao što su zajedničko društvo' za naftu, 
pomorsku plovidbu, za izgradnju željeznica itd. Osim toga, vrlo 
je važan sporazum s Albanijom o izjednačenju valute i o uki- 
danju carinskih granica izmedu naše dvije zemlje.

S Čehoslovačkom stvoren je opsežan trgovinski ugovor 
koji po svome opsegu i karakteru pretstavlja vrlo važnu eko- 
nomsku saradnju izmedu naše dvije zemlje. Sličan ugovor biče 
ovih dana stvoren i sa nekim drugim zemljama, kao na pr. s Ma- 
darskom. Postoji i ugovor s Poljskom, i u toku su pregovori za 
novu, još veču ra-zmjenu robe.

S bratskom Bugarskom postoji redovna razmjena robe, 
a pri je par dana sklopljen je i novi 'trgovinski ugovor. To što 
dosada nije s Bugarskom stvoren ugovor o uzajamnoj pomoči i



prijateljstvu, nije zavisilo ni od nas ni od bugarske vlade, nego 
je torne smetala situacija u kojoj se nalazila Bugarska u vezi sa 
sklapanjem mirovnog ugovora u Parizu. Ali sada više nema 
nikakve zapreke, i u najkračem roku naši odnosi s Bugarskom 
produbiče se i učvrstiti onako, kako je to u interesu naroda 
obiju naših zemalja.

Osim naprijed navedenih država, s kojima stojimo u čvr
stim ekonomskim i političkim odnosima, moram spomenuti i 
susjednu Rumuniju, s kojom takoder imamo ne samo dobre 
političke odnose, več i ugovor o razmjeni dobara.

Dalje, postoje sporazumi: s Francuskom — o razmjeni 
robe i 'O plačanju, s Holandijom — o razmjenr robe i o plačanju, 
s Belgijom — o razmjeni robe i plačanju, sa Švicarskom — o 
razmjeni robe i o plačanju.

Vlada sada vodi pregovore s nekoliko drugih zemalja za 
sklapanje trgovinskih sporazuma. Naročito moram podvuči va
žnost trgovinskih odnosa sa Švedskom, Švicarskom itd., s ko
jima se pregovori privode kraju, i sa Italijom.

Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije nasto- 
jače da uspostavi normalne trgovinske odnose i sa svima osta
lim zemljama koje to žele, ako je to u interesu naše ekonomike 
i ako postoje mogučnosti da' izvršavamo svoje obaveze. Iz svega 
toga se, dakle, vidi da su ostale uzaludne pakosne želje nekih 
reakcionara da novu Jugoslaviju ne samo politički več i eko
nomski izoliraju i onemoguče njezinu izgradnju, da onemoguče 
njezin procvat.

Smatram naročito važnim podvuči činjenicu da je Vlada, 
u vezi s Petogodišnjim planom, p o ničiti a u nekim zemljama ra
znih mašina za elektrifiikacrju i mduisitrijalizaciju zemlje za 
mnogo milijardi dinara. Time smo preuzeli na sebe velike oba
veze koje zahtijevaju velike napore, jer mi čemo od toga moči 
malo platiti devizama, več če se preuzete obaveze, uglavnom, 
izvršavati kompenzacijom s našim proizvodima i sirovinama. 
Sta ito znači? To znači da moramo učiniti krajnje napore da 
bismo imali dovoljno sirovina i proizvoda za izvoz, odnosno, za 
plačanje mašina koje su nam potrebne; to znači da je potrebna 
velika štednja i racionalna upotreba svih onih produkata i siro
vina koje mi izvozimo u cilju kompenzacija za mašine; to znači 
da čemo se morati prvih godina izvršavanja Petogodišnjeg 
plana koječega i odreči, kako bismo čim prije ostvarili ono za 
čime težimo, to jest, da stvorimo naprednu i bogatu novu Jugo
slaviju.



Ako pogledamo poslijeratni bilans našeg izvoza i uvoza, 
on u procentima, uzevš: kao bazu 1945 godinu, izgleda ovako:

Uvoz: u 1945 godini 100%; u 1946 godini popeo se na 
149,8%; u 1947 godini (do 20 marta, dakle za nešto preko '2 
i po mjeseca) 107,4%, što — u odnosu na čitavu 1945 — iznosi 
oko 450%.

Izvoz: u 1945 godini 100%; u 1946 godini popeo se na 
550,1%; u 1947 godini (do 20 marta, dakle za 2 i po mjeseoa) 
146,9%; u odnosu na čitavu 1945 godinu — preko 760%.

Dakle, vrlo brzo, rapidno raste i naš izvoz i naš uvoz. To 
znači da kod nas proizvodnja ide sve boljim tokom.

Šta to  dokazuje? To dokazuje da smo u uvozu i izvozu 
u stalnom i brzom porastu, a osobito če taj porast morati biti 
još brži i veči u procesu ostvarenja naseg Petogodišnjeg plana.

No, moram da naglasim i to da ne ide sve baš glatko kako 
izgleda, a prinuden sam da ovdje ukažem i na neke slabe strane 
naše vanjske trgovine. U prvom redu uslijed velike tehničke 
zaostalosti naših rudnika i mnogih fabrika, i niške proizvod
nosti rada, cijene kostanja naših proizvoda, sirovina i drugog, 
više su od svjetskih cijena, neke su više i od svjetskih cijena za 
proizvode iste vrste. To se osobito tiče bakra i nekih drugih 
artikak koji spadaju u glavne artikle za izvoz, i mi moramo, iz 
specijalnog fonda koji za to stvaramo u našoj zemlji, na račun 
drugih proizvoda pokrivati diferenciju u odnosu na svjetske 
cijene, samo da bismo mogli uvoziti i plačati proizvode koji su 
nam prijeko potrebni, jer moramo da izvozimo po svjetskim 
cijenama, a naši troškovi proizvodnje su veči od svjetskih ci
jena. Znači, imamo specijalan fond s kojim vršimo egalizaciju. 
Potrebno je da se kod nas tehnička sredstva za dobijanje pome- 
nutih ruda usavrše, i da se podigne produktivnost rada. Osim 
toga, naša vanjska trgovina suviše je spora i troma, osobito u 
njezinoj unutrašnjoj organizaciji za brzo sakupljanje i promala- 
ženje onog što možemo izvoziti; dalje, u propagandi i umje- 
šnosti plasiranja naših proizvoda. Drugim riječima, nismo se još 
naučili trgovati, brzo i dobro trgovati.

Iz napred izloženog se vidi da> je nama, radi razmjene u 
inostranstvu, radi kupovine mašina i drugog potrebno više jev- 
tinijih ruda: bakra, olova, boksita, željezne rude, uglja. itd. 
A isto tako i više poljoprivrednih proizvoda: duvana, pšenice, 
kukuruza, konoplje; zatim stoke i drugih proizvoda koje bismo 
mogli izvoziti, ako bismo imali više no što su vlastite potrebe.

Da bismo, dakle, uklonili našu tehničku zaostalost, mi 
četno morati najprije učiniti ogromne napore, koji če prvih



godina petoljetke biti najteži, i onda postepeno sve lakši i lakši
— u procesu industrijalizacije i elektrifikacije naše zemlje, u 
procesu podizanja naše poljoprivrede nä viši stepen, iz eksten- 
zivnog na intenzivni način obrade. Zbog svega (toga naši trgo- 
vački i ekonomski odnosi s inostranstvom od velike su važnosti, 
a u isto vrijeme oni zahtijevaju od nas i velike napore, da bismo 
izvršili naše obaveze prema zemljama od kojih trebamo razne 
mašine, neke sirovine i mnoge druge predmete.

Uprkos svim teškooama, onima koje sam naveo i onima 
koje nišam, naša zemlja korača uporno naprijed, postlžuči u 
svojoj izgradnji zadivljujuče uspjehe blagodareči dubokoj vjeri 
naših naroda da smo na pravom putu, blagodareči požrtvova- 
nom radu širokih radnih masa grada i sela, a- naročito naše 
mlade generacije. Blagodareči požrtvovanom i upornom radu 
naših ljudi na polju, u fabrikama, na putevima i novim željez- 
ničkim trasama, u rudnicima i na gradevinama, mi možemo biti 
uvjereni da čemo savladati sve teškoče koje stoje pred nama. 
(Jednodušno odobravanje. Narodni poslanici ustaju i pozdrav- 
ljaju maršala Tita oduševljenim i dugotrajnim aplauzom i po- 
klicima.)

Pretsedavajući: Odredujem odmor od 10 minuta. Ko od 
narodnih poslanika želi govoriti povodom ekspozea pretsed
nika Vlade FNRJ d ministra narodne odbrane, maršala Jugo
slavije Josipa Broza Tita, neka se prijavi, za to vreme kod 
sekretara.

(Posle odmora)
Pretsedavajuči: Sednica se nastavlja. Više govornika pri

javilo se za reč i prvi dobija reč narodni poslanik dr Hinko 
Križman.

Dr Hinko Križman (NR Hrvatska): Drugovi narodni posla
nici, Pretsjednik Vlade i vrhovni rukovodilac naše državne i 
narodne politike izložio je u svom ekspozeu jasno i odredeno 
liniju naše spoljne politike.

Sa dubokim osječajem odgovornosti, ali bez onog starog 
diploma,tskog rječnika neiskrenosti i lij epih riječi, izložen je naš 
stav i naši nacionalni zahtjevi u problematici savremenog medu- 
narodnog zbivanja.

Spoljna politika Federativne Narodne Republike Jugosla
vije nije kabinetska politika stare kraljevske Jugoslavije, koja 
je trgovala sa narodnim interesima, koja je pomogla agresiju 
i uslovila rasulo stare države.



Koliko god je spoljna politika kraljevske Jugoslavije bila 
slaba i kolebljiva, ona je ipak imala jedan stalan i nepromenljiv 
aksiom a taj je bio — što dalje od Sovjetskog Saveza, A koliko 
dalje od Sovjetskog Saveza, toliko se išlo bliže sramoti j pro
pasti. (Burno odobravanje. Složni usklici: Tako je!). Nepri
znavanje Sovjetskog Saveza od strane kraljevske Jugoslavije sve 
do pred njezin slom bila je svjesna i proračunata izdaja zemlje 
i naroda, kojom se trgovalo i' kupovalo održanje protunarodnih 
reakcionarnih, hegemonisfcičkih režima. (Glasovi: Tako je!).

I spoljna politika i unutrašnja politika nove narodne, de
mokratske Jugoslavije narodna je politika. Ona crpe svoju 
snagu iz istoriske opravdanosti i nužnosti svoga prava i svojih 
zahtjeva koji odgovaraju volji naroda, njihovom interesu i nji- 
hovoj budućnosti. A volji naroda Jugoslavije, njihovoj prošlosti 
i budučnosti, njihovim nacionalnim interesima i stremljenjima, 
odgovara osnovni pravac naše spoljne politike, a taj je — što 
bliže onoj velikoj snazi socijalnog progresa^ čuvaru mira i jam
stvu medunarodne pravde i sigurnosti — što bliže Sovjetskoj 
Rusiji. (Buran i dugotrajan aplauz).

Naša uska veza sa Sovjetskim Savezom nije plod neke sla- 
venske i ideološke sentimentalnosti. Ona je rezultat teškog 
iskustva koje je utvrdilo istinu da samo u Sovjetskom Savezu 
mogu narodi naći' moćnu i djelotvornu zaštitu protiv svake ne- 
pravde i svakog političkog i ekonomskog zavojevanja i porob- 
ijavanja. — Spoljna i unutarnja politika Sovjetskog Saveza 
dosljedno osnovana i provodena na načelima prave demokra
cije, ravnopravnosti naroda i oslobodenja čovjeka od robovanja 
kapitalu, dala je sovjetskoj zemlji i sovjetskim ljudima snagu da 
u ovom ratu budu osloboditelji čovječanstva, a za budučnost 
graditelji novog, progresivnijeg, pra.vednijeg uredenja odnosa 
medu ljudima i narodima.

Ako su drugi zaboravili — mi nismo — da je samo snaga 
Crvene armije i žrtva sovjetske zemlje spasila i oslobodila i nas 
' čovječanstvo od propasti i gospodstva fašizma. (Odobravanje). 
1 da nije sovjetska otadžbina sama mučenički i junački nosila 
kroz tri godine sav teret fašističke sile —• onda ne bi sada 
mnogi trebalo da pitaju objašnjenja i da traže definicije št a je 
fašizam i šta su ratni zločinci, onda ne bi bilo mudrovanja o 
demokraciji i razgovora o opravdanosti reparacija.

Pretsjednik Vlade izložio je u svom ekspozeu jasno i za 
svakog dobronamjernog razumljivo razloge našeg saveza i 
našeg prijateljstva sa Sovjetskom Rusijom.

Mi smo duboko zahvalni odličnim pretstavnicima Sovjet
skog Saveza koji na medunarodnim konferencijama pokazuju



puno razumijevanje : daju djelotvornu potporu našim praved- 
nim zahtjevima. Ali iznad toga opredeljuje nas dosljedno i 
odlučno zalaganje Savjetskog Saveza za mir, za razoružanje, 
za medunarodnu pravdu i solidarnost.

Ako je kome krivo naše prijateljstvo sa. Sovjetskim Save
zom —• taj neka se ne žali na nas. Mi se ne mijenjamo — a on 
neka nastoji da što bolje shvati pravednost naših zahtjeva, veli- 
činu našeg stradanja i poštenje naših napora. Neka dade sa 
svoje Strane što veči prinos miru i medunarodnoj solidarnosti. 
I koliko če on to više činiti — toliko čemo biti veči prijatelji 
i njemu.

Naša je želja i težn}a da budemo prijatelji svakom narodu, 
da sa svakim usposiavimo ne samo dobre'diplomatske odnose 
nego i što užu saradnju na zajedničkom velikom djelu mira i 
medunarodne privredne i kulturne saradnje.

Više od svakog drugog naroda naučila su nas teška i vje- 
kovna iskušenja šta znače mržnje —• nacionalne i vjerske, šta 
znači rat i zavojevački utjecaji, šta znači sloboda i ropstvo 
tudinu. Male slavenske, demokratske zemlje izložene su uvijek 
po svom geopolitičkom položaju, germanskoj agresiji. Ona je 
svoj krvavi put na slavenski Istok i Jug ognjem i mačem sa 
uspjehom sve dublje mogla krčiti samo radi toga jer su slaven
ske snage bile razjedinjene i neorganizovane.

Slavenski narodi nisu ovu pouku svoje tužne istorije dugo 
spoznali. Od malih svojih razlika i opreka nisu vidjeli veliku 
zajedničku pogibelj. Tek kada je germanski osvajač svima jed- 
nako i istodobno ne samo uništio njihove državne organizacije, 
nego u korijenu ugrozio i sam narodni opstariak i goli život — 
onda su tek slavenski narodi spoznali istinu svoje prošlosti i put 
svoje budučnosti. U torn saznanju i za odbranu svoga slobodnog 
narodnog života od vječne pogibelji germanske agresije, udru- 
žili su slavenski narodi svoje snage u skladu sa načelima Povelje 
Ujedinjenih naroda i stoje danas na čelu sa Sovjetskim Savezom 
kao glavni faktor mira i nove organizacije svjetskog poretka. 
(Živo odobravanje).

Ovo udruženje slavenskih snaga nema agresivni karakter, 
ono nije ni panslavizam ni imperijalizam, nego je instrumenat 
nacionalne obrane i prinos slavenstva ostvarenju što veče demo
kracije i humaniteta, pravde i slobode u velikoj zajednici čovje- 
čanstva. Od Jadranskog do Sjevernog Mora nema nikakve 
željezne zavjese, ali ima živa, neprekoračiva 'slavenska brana 
koja neče više nikada dozvoliti ekspanziju bilo kojeg i bilo



čijeg 'imperijalizma na svijetu, tolikom krvlju natopljenu, sla- 
vensku zemlju. (Aplauz).

Nasi ugovori sa slavenskim demokratskim zemljama nisu 
samo medunarodni akti vlada i država. Oni su narodni ugovori 
koji svoju snagu imaju u volji i svijesti naroda, jer odgovaraju 
iskustvu prošlosti, potrebama sadašnjosti i nadama budučnosti. 
Zato če narodi Jugoslavije toplo pozdraviti izlaganj.a ekspozea 
Pretsednika Vlade o sve većem produbljivanju saradnje — poli1- 
tičke, kulturne i privredne — sa bratskom Poljskom i bratskom 
Čehoslovačkom. A s naročitim zadovoljstvom primiče narodi 
Jugoslavije nagovještenje da če u skoro vrijeme doči do jedna- 
kih ugovornih odnosa i sa bratskom Bugarskom. (Aplauz). 
Ugovor o prijateljstvu i savezu sa Bugarskom, kome je dosada 
bila zapreka neuredeni medunarodni položaj Bugarske, biče 
jamstvo mira i slobode Balkana. Kada čemo jedanput u ovom 
visokom domu u ime naroda Jugoslavije potvrditi ovo novo 
veliko Titovo djelo, onda čemo biti sigurni da su nova Jugosla
vija i nova Bugarska, napokon, našli svoj pravi put smirenju i 
ujedinjenju slavenskog Juga. Onda čemo se sa zanosom sjetiti 
da je poslije tolikih teških zabluda ostvareno ono veliko i lijepo 
što su sanjali svi najbolji sinovi naših naroda i zašto su stradali 
narodni borci u austriskim i turskim tamnicama i ginuli na bal
kanskim razbojištima — stradali i ginuli da poslije budu preva- 
reni sramnom rabotom dinastija Karađorđevića i Koburga.

Bit če, drugovi poslanici, opet sigurno prigovora i sumnji 
u pogledu našeg prijateljstva sa Bugarskom i ovog novog instru
menta balkanskog mira i slobode. Zašto ove sumnje i neprija- 
teljstva? Kome ne ide u račun da se Balkan smiruje i sjedinjuje? 
Kome nije pravo da napačeni balkanski narodi sami svoju tešku 
i grješnu prošlost ispravljaju i složno svoju bolju budučnost :z- 
graduju? Tko ima interesa, da se izmedu nas i Bugara vrate 
sramni dani Slivnice i Bregalnice i da nastavimo stare grijehe 
zaludeni fantomom balkanske hegemonije bilo srpske bilo bu
garske? Tko hoče da slavenski Istok i Jug bude opet razje- 
dinjen, a Balkan stalno poprište tudih utjecaja koje su naši 
narodi do juče tako skupo plačali svojom krvlju, svojom eko- 
nomskom i kulturnom zaostalošču?

Drugovi narodni poslanici, žalosno je da> se poslije svega 
Što je čovječanstvo u ovom ratu pretrpilo, ovakova pitanja 
mogu i moraju postavljati. U teškim danima rata rukovodile su 
slobodoljubive narode velike nade i plemenite težnje. One su 
im dale snage za pobjedu i pravo na pobjedu. Mirovne odluke 
i novi medunarodni poredak treba da budu njihova potvrda i



njihovo ispunjenje. Dan pobjede imao je biti početak natjecanja 
velikih i malih, koji če od njih više doprinijeti medunarodnoj 
solidarnosti i sigurnosti, naprednijem i pravednijem životu 
čovječanstva.

Umjesto toga vidimo iz dana u dan sve više kako se u 
magli poslijeratnog vremena javljaju tamne sile reakcije, koje 
sabotir?ju mir, zaštičuju i oživljuju sve ono zlo za koje su na
rodi mislili da su ga svojim patnjama i milijunskim žrtvama 
zauvijek otkupili.

Zahvalni smo Pretsjedniku Vlade da je u svom ekspozeu
— kao državnik svjestan svoje velike odgovornosti — na vri- 
jeme i autoritativno upozorio i odredio naš stav prema ovim 
pojavama — koje mogu postati teška smetnja sretnom i pra- 
vilnom razvitku medunarodnih odnosa. Budučnost je još nepo- 
znata. Sudbinsko je pitanje da li su ove tamne sile reakcije — 
koje otežavaju i sabotiraju smirenje i novo uredenje — još 
samo sjene prošlosti osudene na nemoč i propast neminovnim 
zakonima istoriskog razvitka, ili je to priprava ekspanzije no- 
vog imperijalizma, čiji če slom čovječanstvo morati opet otku- 
piti novim žrtvama.

Zato demokratske zemlje moraju biti budne i spremne da 
dočekaju svaku teškoču i svaku pogibelj.

Snage reakcije moraju biti pred narodima raskrinkane 
prije nego što mogu posijati sjeme razdora i gurnuti narode 
u novi rat.

Čovječanstvo treba za svoj progresivni razvitak mirnu sa- 
radnju svih naroda, djelotvorni medunarodni instrumenat koji 
če njihove sporove i probleme mirnim putem izjednačavati i 
rješavati, a primjenu sile u medunarodnim sporovima staviti 
izvan zakona. Dioba svijeta na blokove nosi u sebi izvor opreka 
i ratne opasnosti. Pretsjednik Vlade upozorio je na pokušaje 
i pogibelj stvaranja blokova. Ali, nikakve vlade i vladajuče ma- 
njine neče moči protiv naroda podijeliti svijet na blok Istoka 
i blok Zapada. Ovakovi pokušaji — ma kakve teške smetnje 
privremeno izazvali — osudeni su na propast. Narodi Istoka i 
Zapada imaju iste interese i težnje za trajni mir, za socijalnu 
pravdu i istinsku demokraciju. Ovi interesi radnih masa Ilstoka 
i Zapada jesu i biče u sukobu sa interesima one manjine koja 
svoje narode izrabljuje a tude zarobljuje. A u knjiži sudbine 
več je zapisano kako če se taj sukob završiti.

Pravilno je ocijenio Pretsjednik Vlade da u svijetu po- 
stoje dva fronta. Jedan je front — prošlost a drugi — buduč
nost. Jedno je front reakcije i umiručeg kapitalizma, a drugi



je front demokracije i oislobodenog rada. Naše mjesto je odre- 
deno. Narodi Jugoslavije, po svom istoriskom pozivu, po svom 
državnom i narodnom programu biče uvijek na frontu slobode 
i demokracije. Njemu imamo zahvaliti naše uskrsnuče, našu ne- 
zavisnost i slobodu. Samo se u njemu možemo održati i u na- 
prednom razvitku čovječanstva dostojno mjesto zauzeti. Pošto 
spoljna politika naše narodne Vlade ide odredeno i dosljedno 
ovim pravcem, to mi je čast izjaviti da u cijelosti i sa zahval- 
nošču primam ekspoze Pretsjednika Vlade. (Burno odobravanje).

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik dr Aleš Bebler.
Dr Aleš Bebler (NR Slovenija): Drugovi ii drugarice na

rodni poslanici, prilike koje su stvorene u svetu u našem veku 
bezuslovno traže da se odnosi medu narodima urede na baz; 
medusobnog priznavanja suvereniteta svakog naroda i medu- 
sobnog poštovanja. Bezuslovno je to zbog toga, jer povreda 
tog priznavanja i poštovanja i razračunavanje oružanom šilom 
u naše doba tesne ekonomske povezanosti sviju kontinenata 
dovodi do svetskih ratova, koji pri sve savršenijim sredstvima 
za unistavanje nanose neopisive patnje celom čovečanstvu. Zato 
ideje največih naprednih mislilaca prošlog veka o pravu svih 
naroda na Slobodan život i o njihovoj solidarnosti positaju u 
naše doba postepeno svojina celog čovečanstva.

Jedan od največih naroda sveta, veliki ruski narod, kada 
se u Oktobarskoj revoluciji unutra i vanjski oslobodio, zapisao 
je na svoj barjak solidarnost medu narodima, ostvario ravno- 
pravnost i bratstvo naroda unutar granica velikog Sovjetskog 
Saveza i stao na put dosledne odbrane načela poštovanja i mir
nih odnosa medu narodima uopšte. Time je stao na čelo borbe 
za novo, našoj eposi odgovarajuče uredenje odnosa medu 
narodima.

Strahovita pustošenja i grobovi miliona i miliona ljudi u 
toku Drugog svetskog rata digli su na viši stepen saznanje 
naroda o povezanosti njihove sudbine u naše doba i o neophod- 
nosti da urede svoje odnose na bazi medusobnog poštovanja. 
Ovo je došlo do izražaja i u tome što su pretstavnici ogromne 
večine naroda sveta rešili da osnovna načela medusobnih odnosa 
podignu na stepen ustava tj. osnovnog zakona koji treba ubu- 
duče da reguliše medunarodne odnose.

To je Povelja Ujedinjenih nacija. U njoj je zapisano da če 
narodi praktikovati trpeljivost i živeti zajedno u miru kao dobri 
susedi, da če ujedinjavati svoje snage za očuvanje medunarod- 
nog mira i bezbednosti, da če obezbediti — putem priznavanja 
načela i uvodenjem odgovarajučih metoda — da se oružana



snaga neće upotrebljavati osim u zajedničkom interesu, đa če 
razvijati prijateljske odnose medu narodima, osnovane na po- 
štovanju načela o jednakim pravima d samoopredeljenju naroda, 
das če se narodi uzdržati u svojim odnosima od pretnji ili upo- 
trebe sile protiv teritorijalne neprikosnovenosti ili politdčke ne- 
zavisnosti bilo koje države.

Eto šta su narodi zapisali u ustav svoje svetske zajednice. 
Eto šta su priznali kao najviši zakon čovečanstva.

Ali, da bi se odnosi medu narodima- odvijali na gornjim 
načelima, ovaj najviši zakon treba stvarno smatrati najvišim. 
Pošto je on izraz današnjih osnovnih interesa celog čovečanstva, 
treba s njime uskladiti sve one postupke kojima pojedini narodi 
ostvaruju svoje posebne interese. Kao u svakom ljudskom dru
štvu, u narodu, u državi, tako i u medunarodnoj zajednici, treba 
umeti podrediti interese pojedinaca ili pojedinih sastavnih de- 
lova — interesima celine.

Medutim, u današnjim stvarnim medunarodnim odnosima 
mi susrečemo dvojaki odnos prema ovom osnovnom meduna- 
rodnom zakonu. Mi susrečemo dve različite linije u pogledu 
primene načela zapisanih u svetski ustav.

S jedne strane, susrečemo puno poštovanje načela ustava, 
verno pridržavanje i duha i slova tog najvišeg zakona, nasto- 
janja da se odnosi medu narodima stvarno odvijaju tako da bi 
se očuvao i učvrstio mir i razvila prijateljska saradnja medu 
njima.

S druge strane, susrečemo kršenje načela ustava, kršenje 
njegovog duha, pa sve češče čak i kršenje njegovoga slova, 
umesto prijateljstva sa drugim narodima, vršenje pritiska na 
njih i zastrašivanje, umesto poštovanja njihove nezavisnosti, 
mešanje u njihov unutarnji život, čak upotrebom oružane sile; 
umesto tolerancije — proklamovanje načela da mešanje u život 
drugih naroda u korist, kako se kaže, »jednog načina života«, 
nije samo pravo nego čak i dužnost drugih naroda.

Jasno je da je ovakva politika opasna po svetski mir i da
može da dovede do novog, još strašnijeg svetskog rata.

Evo dve linije izmedu kojih narodi imaju da biraju. Evo
dve linije oko kojih se u mnogim državama vodi unutarnja po-
litička borba izmedu snaga demokratije — pristalica medun3- 
rodne solidarnosti i mira — i snaga reakcije.

Ali mnogi narodi su več definitivno izabrali liniju mira. 
Na čelu sa najvernijim i najsnažnijim pobornikom načela medu- 
narodne saradnje — Sovjetskim Savezom, pobedivši unutarnju



reakoiju, oni se svim svojiim snagama zalažu za pobedu načela 
mirne saradnje medu narodima.

Ovu su liniju izabrali i narodi Jugoslavije.
Pod rukovodstvom najboljeg sina naših naroda maršala 

Tita, Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije u me
d n a ro d n im  odnosima bila je duboko i iskreno verna načelima 
medunarodne saradnje u duhu Povelje Ujedinjenih nacija. Ona 
je svestrano razvijala prijateljske odnose Jugoslavije sa svim 
onim zemljama koje su sa svoje strane bile spremne da takve 
odnose razvijaju. Ona je i u odnosima prema onim zemljama 
čije su vlade pokazivale malo ili nikakve spremnosti barem za 
normalne, mirne odnose, tj. odnose na bazi minimalnog i ne- 
ophodnog poštovanja i lojalnosti, pokazivala krajnju trpeljivost 
i činila u svakoj prilici pokuša je da se itakvi odnosi poboljšaju.

Da je to stvarno tako, moglo bi se dokazati bezbrojnim 
primerima.

Kao član Ujedinjenih nacija, na zasedanjima Skupštine, 
saveta i komiteta, jugoslovenske delegacije dosledno brane na
čela Povelje i u svim pitanjima zauzimaju dosledan, demokratski, 
miroljubivi stav, što naravno povlaci za sobom i potrebu od- 
lučne borbe protiv suprotnih stavova. Tako je Jugoslavija uzela 
vidnog učešča u odbrani Povelje protiv pokušaja da se ona 
promeni u tački koja uslovljava normalni dalji rad Organizacije 
a to je tačka o jednoglasnosti velikih sila u pitanjima koja se 
tiču čuvanja mira. Ona je branila načelo ravnopravnosti rasa. 
Ona je branila načelo solidarnosti medu Ujedinjenim nacijama 
u pogledu pomoči narodima koji su naročito stradali od ne- 
mačko-italijanske agresije. Ona je branila predlog Sovjetskog 
Saveza o razoružanju. Ona je branila Povelju u pitanju stara- 
teljstva i sazivanju konferencije kolonijalnih naroda'— pitanja 
u kojima je večina članova, na žalost, prekršila ne samo duh 
nego i slovo Povelje.

Jednom rečju — Jugoslavija je uzela vidnog učešča u ži
votu Ujedinjenih nacija i to kao član koji je veran njenim 
načelima I to je jedan od razloga da se je njen več i ovako ve
liki medunarodni ugled u toku poslednje godine podigao još 
više i da igra u medunarodnom životu ulogu koju nikad nije 
:grala niti je mogla igrati stara Jugoslavija.

Ali Jugoslavija nije pokazala svoju duboku miroljubivost 
samo u Ujedinjenim nacijama i samo u pitanjima koja se nje 
neposredno ne tiču. Ona je umela postupitii isto tako mirolju- 
bivo i u pitanjima koja direktno i duboko zadiru u životne inte
rese njenih naroda.



Prošle godine na Mirovnoj konferenciji u Parizu postav
ljali su se mirovni uslovi za pet evropskih zemalja koje su uče- 
stvovale u ratu na strani osovine. Od ovih pet zemalja četiri 
su susedi Jugoslavije.

Jugoslovenska delegacija imala je, kao pretstavnica ne-, 
posredno najzainteresovanije zemje, veoma težak položaj. Ona 
je morala da brani nacionalne interese svoje zemlje, a da isto- 
vremeno pomaže stvaranje dobrih susedskih odnosa medu na
rodima Jugoistočne Evrope. Mislim da je, zahvaljujuei veštom 
rukovodstvu potpretsednika druga Edvarda Kardelja, umela 
verno da tumači politiku naše Vlade, da uskladuje posebne inte
rese naše zemlje sa medunarodnim i da su stanovišta koja je 
zauzimala nailazila na puno odobravanje naših naroda a isto- 
vremeno i svih iskrenih demokrata van naše zemlje. Zahvalju- 
juči pomoči delegacije Sovjetskog Saveza i delegacija Poljske 
i Čeho-slovaeke Republike, u mnogim pitanjima uspeli smo da 
ostvarimo svoje opravdane a i umereno pravične zahteve.

Ali, na žalost, u nekim pitanjima nismo mogli potpuno 
uspeti. Medu tim pitanjima, prvo po važnosti je pitanje naše 
zapadne granice. Vi znate kako se ovo pitanje prostim nadgla- 
savanjem nezainteresovanih, večinom vanevropskih zemalja, re
šilo tako da je jugoslovenskim narodima učinjena teška ne- 
pravda koju oni neče moči nikada zaboraviti. Preko 150.000 
Slovenaca i Hrvata ostalo je van granica Jugoslavije. Jedna naša 
pokrajina —• Julijska Krajina — na nečovečan način je razre
zana tako da su čitave oblasti ostale bez gradova. Slovenački 
narod, koji preko hiljadu godina živi na obalama Jadrana, otse- 
čen je od mora. Grad Gorica, simbol patnji primorskih Slove
naca pre rata i simbol njihove borbe u oslobodilačkom ratu, 
ostao je van naših granica. Jugoslavija je lišena svog prirodnog 
izlaza na more. I od Hrv-atske Istre otsečen je jedan znatan deo.

Ovakve nepravde se ne zaboravljaju.
Ovo je bio najteži udar koji su naši narodi doživeli posle 

završetka rata. Zbog toga je on bio i največa kušnja za našu 
novu državu. Ali su je naši narodi u svakom pogledu dostojno 
podneli.

Dostojan nove Jugoslavije bio je i postupak Vlade mar
šala Tita posle toga kada je pitanje naše zapadne granice prošlo 
kroz sve medunarodne instancije i kada je ona rešila da, uprkos 
učinjenoj nepravdi, potpiše mirovni ugovor.

Time je ona pokazala da joj miroljubivost nije prazna 
fraza, več da stvarno želi iznad svega da se urede odnosi medu 
narodima i da se učvrsti mir. Ona je pokazala da zna podre



diti posebne interese naše zemlje interesima mira i meduna- 
rodne saradnje.

Ali mislim da ču tačno izraziti naše osečaje, drugovi i dru
garice, ako — misleči na neke pretstavnike velikih sila, koji 
zasedavaju u Moskvi i koji če narednih nedelja učestvovati u 
rešavanju pitanja naše severne granice, pitanja Slovenačke Ko- 
ruške, ako kažem: ne zloupotrebljavajte našu miroljubivost i 
našu spremnost na žrtve u interesu mira! Ne gomilajte nepravde 
protiv vernih i junačkih saveznika! Ne zloupotrebljavajte mo- 
gučnosti da nadglasavanjem pobedujete na konferencijama, jer 
takve pobede nisu pobede več moralni porazi! Ne ponavljajte 
parisku grešku! Neče vam biti zahvalni narodi — i to ne samo 
oni kojima činite nepravdu več i oni kojima dajete što nije nji
hovo, jer ih to upučuje u zlo i nesreču. Takve vaše pobede su 
porazi za stvar mira medu narodima. (Aplauz).

Drugovi i drugarice, budžet koji smo primili odražava na
pore naših naroda, napore koje oni več čine i koje če činiti u 
rekučoj i u narednim godinama, pošto je ovogodišnji budžet
— budžet prve godine našeg Petogodišnjeg plana. Oslobodeni 
društvenih kandži i nezavisni, naši če se narodi ovim svojim na- 
porima diči iz vekovne bede i nepismenosti i poč: ka blago
stanju i kulturnom životu. A ovo je od ogromnog značaja i u 
medunarodnom pogledu.

Herojskom oružanom borbom protiv nemačkog okupa- 
tora, koju su naši narodi vodili pod genijalnim rukovodstvom 
maršala Tita, oni su postali uzor svim malim i svim zavisnim 
narodima. Oni su im živ dokaz da se krajnjom požrtvovanošču 
i nacionalnom slogom može sa uspehom odupreti i nesravnjivo 
jačem ugnjetaču. Naša današnja- stvarna nezavisnost je živ 
dokaz da može čak jedna manja zemlja pod izvesnim uslovima 
i kada se oslanja na demokratske i miroljubive sile u svetu — 
u prvom redu na Sovjetski Savez — postiči takav položaj, da 
se one snage kojima je svojstveno vršenje pritiska i mešanje 
u unutarnji život drugih naroda, u njen unutarnji život ne mogu 
više mešati.

Evo zašto je nova Jugoslavija tako omiljena naročito kod 
onih naroda koji nisu još postigli svoju nezavisnost. Evo zašto 
nastaju u Aziji i u Africi narodne pesme o herojskom mar
šalu Titu.

Zamislite samo šta če za ove narode da znači kad ova slo- 
bodna zemlja, Titova Jugoslavija, postane cvatuča i visoko kul
turna! A zamislite takode šta če značiti za stvar medunarodne 
saradnje i mira, kada jedna dosledno miroljubiva zemlja, zemlja



dosledno verna najvišim medunarodnim zakonima, postane 
ekonomski snažna i sposobna da sudjeluje kao značajan faktor 
u merama za kolektivnu bezbednost, za koje se može ukazati 
potreba.

Evo zašto su naši napori za industrijalizaciju od tako veli- 
kog medunarodnog značaja. Evo zašto če u narednim godinama 
naši spoljno-politički napori postati efikasniji, što če biti u 
korist kako naših naroda tako i delu mira.

Zato sam uveren da če ova Skupština koja je odobrila 
ovogodišnji budžet, isto tako jednodušno odobriti i spoljnu 
politiku Vlade maršala Tita i da če joj i u ovom pogledu izreči 
potpuno poverenje. (Aplauz).

Pretsedavajuči: Reč ima narodni poslanik Vladislav Rib
nikar. (Aplauz).

Vladislav Ribnikar (Izborni srez Beograd IV, NR Srbija): 
Drugovi, ekspoze Pretsednika Vlade obasjava niz problema 
iz oblasti spoljne politike, koji su od bi'tnog interesa za našu 
zemlju i naše narode, .i daje odgovor na pitanje kako te 
probleme treba rešiti. Predgovornici koji su uzeli reč povodom 
ekspozea zadržali su se na pojedinim od tih pitanja, a ja bih 
hteo da pomenem jedno koje je, po opštem mišljenju, od osnov- 
nog značaja za utvrdivanje trajnoga mira u svetu: pitanje ugo
vora o miru s Nemačkom, ugovora koji se sada priprema na 
zasedanju Saveta ministara inostranih poslova u Moskvi.

Poitpisivanje ugovora o miru sa pet bivših saveznica Ne- 
mačke — Italijom, Rumunijom, Madarskom, Bugarskom i Fin- 
skom —- bio je prvi korak na putu učvrščivanja mira, obezbe- 
denja sigurnosti u Evropi i normalizovanja odnosa izmedu 
savezničkih i bivših neprijateljskih država. Mir sa Austrijom, 
a naročito rešenje nemačkog problema u duhu koji odgovara 
i osnovnim interesima miroljubivih naroda i interesu samog 
nemačkog naroda, ima da bude sledeči važan korak ka stabili- 
zovanju evropskih odnosa i jačanju mira u svetu. Od toga, kako 
če biti učinjen taj korak, zavisi da li če se ostvariti jedan od 
velikih ciljeva za koji su pali milioni ljudskih života, da li če se 
nemački imperijalizam potpuno i do kraja dotuči, ili če mu se 
dozvoliti da jednog dana opet digne glavu i da još jednom 
zagrozi slobodi i nezavisnosti evropskih naroda.

Zadatak koji se nalazi pred savezničkim ministrima ino
stranih poslova, koji zasedaju u Moskvi, sastoji se u tome da se 
Nemačka preobrazi u demokratsku i miroljubivu državu koja bi 
bila lišena privrednih i vojnih mogučnosti da se ponovo po- 
digne kao agresivna sila. Najglavniji uslov za izvršenje ovog



zadatka leži u razoružanju Nemačke, razoružanju koje bi bilo 
shvačeno i ostvareno u najširem smislu te reči. Treba da se 
stvori garantija da Nemačka, kako je to rečeno u odlukama 
Krimske konferencije triju sila, »nikada više ne bude u stanju 
da naruši mir celoga sveta.«

Žalosno iskustvo iz vremena posle Prvog svetskog rata 
strašna je opomena protiv ponavljanja tragične greške Ver- 
saja, koju je grešku čovečanstvo tako skupo platilo. Versajski 
ugovor imao je mnoge odredbe o razoružanju Nemačke. Po 
tome ugovoru Nemačka je bila lišena svoje vojske i ratne mor
narice (dopušteno joj je bilo da drži samo do 100.000 vojnika), 
bile su razrušene mnoge njene tvrdave i uništena sva njena arti- 
ljerija. Pa ipak, samo 20 godina posle toga, Nemačka se ponovo 
podigla kao agresivna sila, snabdevena najmodernijim oružjem, 
i nemački imperijalizam, uz pomoč snaga medunarodne reak
cije, rasplamteo je novi svetski rat.

Pokazalo se da su versajski političari obmanjivali svoje 
narode kada su ih uveravali da je Nemačka razoružana, a ustvari 
ostavili su neta-knute ne samo nemački generalštab i glavne 
kadrove nemačke vojske, več i celokupni ratno-industriski po- 
tencijal Nemačke, u kojoj se vlast stvarno nalazila u rukama 
industriskih magnata, bankara i zemljoposednika — junkera.

Tada, pre 26 godina, pobedničke sile Antante nisu ni želele 
potpuno razoružanje Nemačke. One su težile da je pretvore u 
orude svoje koristoljubive, imperijalistieke politike. Čak i onda 
kada je nemački fašizam postao strahovita opasnost za Evropu, 
kad su celom svetu postale jasne osvajačke namere hiitlerovske 
Nemačke, — čak ni onda vladajuči krugovi pobedničkih sila, 
ne samo što nisu ometali, več su naprotiv pomagali agresivne 
planove nemačkog imperijalizma. Oni su sprovodili minhensku 
politiku koja je, kao što znamo, imala strahovitih posledica za 
sve narode sveta a u prvom redu za male narode Evrope.

Versaj i Minhen bili su gruba prevara naroda čiji su se 
interesi prinosili na žrtvu uskim egoističkim interesima mono- 
polističkog kapitala. Narodi Evrope skupo su platili to saznanje, 
ali su danas potpuno svesni opasnosti i znaju gde leže pravi 
uzroci njihovih patnji u bliskoj prošlosti. Zato narodne mase 
neče da se prošlost ponovi. One uporno zahtevaju trajan mir. 
One traže takvo rešenje nemačkog problema koje če onemogu- 
ćiti da ponovo dode do nemačke agresije.

Istinsko razoružanje Nemačke ne znači samo raspuštanje 
njenih vojnih formacija i uništenje njenog naoružanja, več i



uništenje glavne baze nemačke agresije, njenog ratno-industri- 
skog potencijala.

Odluke Konferencije u Potsdamu sadrže program potpu- 
nog vojnog i ekonomskog razoružanja Nemačke, njene demi
litarizacije i njene denacifikacije. Po tome programu, svi ne- 
mački trustovi, karteli i njima slične organizacije imale su se 
likvidirati, a sve fabrike koje služe ratnoj industriji demontirati 
i podeliti na ime reparacija oštečenim zemljama. Osim toga, u 
Potsdamu je usvojen program o denacifikaciji Nemačke u cilju 
iskorenjivanja ostataka fašizma i pripremanja uslova za obnovu 
nemačkog političkog života na demokratsko] osnovi.

Od Potsdamske' konferencije prošlo je dvadeset meseci. 
Savezničke vojne uprave u Nemačkoj mogle su za to vreme, 
svaka u svojoj okupacionoj zoni, da sprovedu največi deo pots
damskih odluka. Medutim, poznato je da su te odluke odlučno 
i dosledno sprovedene samo u sovjetskoj okupacionoj zoni, a 
da se u trima zapadnim zonama nije, takoreči, ništa učinilo ni 
u pogledu demilitarizacije, ni u pogledu denacifikacije. Zvanični 
podaci o politici koja se sprovodi u engleskoj i američkoj oku
pacionoj zoni takvi su da izazivaju razumljivu zabrinutost svih 
miroljubivih snaga u svetu i opravdano negodovanje širokih 
narodnih masa. Iz tih podataka vidi se da se u zapadnim zonama 
Nemačke ponavlja isto ono što se dogadalo posle Versaja, vidi 
se da se u tim zonama sistematski podržavaju svi uslovi za novo 
rasplamsavanje nemačkog imperijalizma i za povampirenje ne
mačkog fašizma. Tamo, ne samo što hitlerovska vojska nije 
sasvim rasturena, ne samo što fabrike ratne industrije i dalje 
rade, nego se na rukovodečim položajima i danas još ostavljaju 
lica koja su bila organizatori nemačkog fašizma i agresije, a to 
znači da se takvim licima, umesto da im se sudi kao raitnim 
zločincima, ustvari poverava vlast nad nemačkim narodom. 
Kakvu to opasnost pretstavlja za sve miroljubive narode, nije 
potrebno ni dokazivati.

Na sadašnjoj konferenciji u Moskvi izneti su mnogi podaci 
koji ilustruju ovu politiku, suprotnu svim zaiedničkim reše- 
njima u Potsdamu. Ja ču potsetiti samo na neke podatke koji 
su nairečitiji.

Iz tih podataka vidi se da u zapadnim zonama Nemačke, 
specijalno u engleskoj zoni, sve dosad postoje nemačke vojne 
formacije u obliku »radničkih komandi« koje su podeljene na 
vodove i čete, sa nemačkim oficirima na čelu; ili, na primer, 
flotile za istraživanje mina sa šest niihovih štabova u Kilu i 
Kukshafenu. Prema zvaničnim izveštajima engleske i američke 
komande, 1 januara ove godine brojno stanje takvih nemačkih



jedinica iznosilo je: u engleskoj zoni 81.358 ljudi, a u američkoj 
zoni oko 9.000 ljudi. Takva situacija nema ničeg zajedničkog 
sa demilitarizacijom i pretstavlja narušavanje odluka Potsdam
ske konferencije triju sila.

Pored ovih čisto nemačkih trupa, britanske i američke 
vojne vlasti drže i poluvojničke formacije u koje se vrbuju 
takozvana »raseljena lica«, medu kojima ima mnogo fašista i 
ratnih zločinaca izbeglih s Nemcima da bi se spasli narodnog 
suda. Tu su takozvana »jugoslovenska kraljevska vojska«, An- 
dersove jedinice, salašisti i drugi. U izveštaju Kontrolnog saveta 
ističe se da se u zapadnim zonama Nemačke nalazi 827.000 »ra- 
seljenih lica«, od kojih 24.334 Jugoslovena. Fašistički i drugi 
elementi, neprijateljski raspoloženi prema zemljama odakle po- 
tiču ova »raseljena lica«, zastrašuju u logorima ove ljude, medu 
kojima ima dosta i zavedenih i neobaveštenih, i sprečavaju ih 
da se vrate u otadžbinu. Njih vrbuju ili u te poluvojničke for
macije, ili ih šilom uvrščuju u čisto fašističke organizacije. 
Nesumnjivo je da prisustvo ovih »raseljenih lica« na teritoriji 
Nemačke i postupak savezničkih vojnih komandi prema njima 
mogu samo da ohrabre nacističke elemente u Nemačkoj, sa 
kojima je izvestan broj ovih »raseljeni hlica« tesno povezan još 
iz doba rata.

Iz podataka iznetih na konferenciji u Moskvi vidi se, 
zatim, da se u engleskoj, američkoj i francuskoj zoni nije uči- 
nilo, takoreči, ništa u pogledu suzbijanja fašizma i kažnjavanja 
nacističkih zločinaca. U tim zonama, dužnosti sudija i javnih 
tužilaca vrlo često vrše bivši nacisti. U američkoj okupacionoj 
zoni u sudovima i tužioštvima ima danas 35% sudija bivših 
funkcionera hitlerovskog režima, u britanskoj zoni 43%, a u 
francuskoj zoni 50% takvih bivših nacista. Razumljivo je da 
takve »sudije« ne sprovode nikakvu denacifikaciju več naprotiv 
spasavaju i najgore naciste.

Dalje, iz zvaničnih podataka vidi se da je ekonomska poli
tika, koju sprovode engleska, američka i francuska vojna uprava, 
u potpunoj supmtnosti sa odlukama Potsdamske konferencije, 
u prvom redu po pitanju uništenja ratnog industriskog poten- 
cijala Zap a dne Nemačke i po pitanju likvidacije monopolistič- 
kih društava njemačkog kapitala. Trustovi i monopoli u Zapad- 
noj Nemačkoj nisu uništeni, večina ratnih fabrika nije demon-
- rana. Na komandnim mestima u nemačkoj privredi sede bivši 
upravljači Hitlerove ratne industrije, kao što su magnat čelične 
industrije Penshen ili veliki industrijalac Dinkelbah, član uprave 
najmočmijeg nemačkog čeličnog koncerna »Vereinigte Stahl-



'werke«. Koncerni i trustovi ostali su u Nemačkoj d večina od 
'njih nije rasturena, a oni koji su na papiru rastureni i dalje 
stvarno postoje i njihove se akcije kotiraju na londonskoj i 
njujorškoj berzii.

. Postalo je očevidno da engleski i američki trustovi žele 
da sačuvaju nemačku industriju koja danas raspolaže sa 70% 
predratnog kapaciteta, jer se nadaju da če u kartelima oni 
igrati glavnu ulogu i uzimati za. sebe lavovski deo profita.

Nemački trustovi bili su još pre rata povezani sa američ- 
kim i engleskim firmama i imali su monopolistički položaj u 
svetu.

Te veze sačuvane su i posle kapitulacije hitlerovske Ne
mačke. One se, štaviše, danas učvrščuju još solidmjim vezama 
nego pre rata, Naročito američke kompanije vezuju sve više 
svoje interese za nemačku industriju. U 'automobilsku industriju 
Nemačke, uglavnom u koncern Adam Opel, uloženo je posle 
kapitulacije preko sto miliona dolara američkog kapitala. Poje
dine fabrike IG Farben-industri, čiji je koncern po zajedničkom 
sporazumu saveznika bio »konfiskovan« da bi se razbio, pro^ 
daju se sada privatnim preduzečima sa američkim kapitalom, 
a u ta j koncern, koji samo u američkoj zoni broji 125 fabrika, 
koje je trebalo uništiti, američka firma Dipon uložila je posle 
rata kapital od 1,160.000 dolara.

Tako američki i engleski kapital prodire u nemačku indu
striju. Težnja je magnata Volstrita i Sitija da sačuvaju i uspo- 
stave nemački monopol i da osiguraju sebi kontrolu nad njim.

Kakve su posledice ovakve situacije u zapadnim zonama 
Nemačke? Posledice su te da se nemačka ratna industrija obna- 
navlja i, umesto da bude uništena, produžuje da radi kao i za 
vreme rata. Tako je, na primer, u fabrici »Malo« blizu Štut- 
garta, obnovljena proizvodnja dizel-motora za nemačko oružje 
V-l, tako neke fabrike u Virtenberg-Badenu proizvode danas 
električne uredaje za raketne aviione itd.

Postoje spiskovi fabrika u zapadnim zonama Nemačke, 
čija postrojenja i industriski uredaj treba izuzeti za račun repa
racija, jer su te fabrike uredene za ratnu proizvodnju. Na tome 
spisku ima 1.554 fabrike, a dosada su demontirane samo tri 
fabrike i vrši se demontiranje još drugih 37. Za izvestan broj tih 
fabrika rečeno je da če biti »neutralizovane«, jer se mogu isko- 
ristiti za mirnodopsku proizvodnju, što u praksi znači da se 
neče dirati, več če ostati na svome mestu.

Iz ovih podataka vidi se da saveznička vojna uprava u 
zapadnim zonama Nemačke, protivno ranijim potsdamskim reše-



njima, čini sve da održi u životu one glavne snage u Nemačkoj 
na koje se oslanjao nemački imperijalizam, a u prvom redu ne- 
mačku ratnu industriju sa njenim monopolističkim savezima i 
njenim celokupnim privrednim aparatom. Industriski magnati 
Rura i drugih nemačkih industriskih centara bili su vodeča i 
inspirišuča snaga nemačkog imperijalizma. Može li se ozbiljno 
govoriti o razoružanju Nemačke, o uništenju njenog ratno- 
industriskog potencijala, kad se održavaju u životu nemački 
monopoli i ostavljaju na komandnim mestima u nemačkoj pri
vredi industriski i finansiski magnati kojima je mesto na optu- 
ženičkoj klupi, medu ratnim zločincima? Može li se ozbiljno 
govoriti o denacifikaciji Nemačke, kad se demonstrativno »re- 
habilituju« i favoriziraju isti oni ljudi koji su stvarali i poma
gali nacional-socijalizam? Može li se govoriti o demokratizaciji 
Nemačke kad se ne sprovodi nikakva agrarna reforma i kad 
zemlja i dalje ostaje u rukama posednika — junkera, glavnog 
oslonca nemačkog imperijalizma?

Jasno je da to ne znači ni razoružanje ni demokratizaciju 
Nemačke, več naprotiv znači obnavljanje njenog ratnog poten
cijala i povampirenje fašizma. Ovakva situacija u zapadnim zo
nama potvrduje istinu da je zadatak istinskog razoružanja, 
demilitarizacije i uništenja ratno-industriskog potencijala Ne
mačke neposredno vezan za denacifikaciju i demokratizaciju 
njenog društvenog i političkog života.

Ne mogu postojati nikakvi izgovori da je demokratizaciju 
Nemačke nemogučno izvesti za kratko vreme. Mi vidimo da je, 
nasuprot onome što se dešava u zapadnim zonama, politika sov
jetskih okupacionih vlasti — zasnovana na strogom izvršenju 
odluka Potsdamske konferencije — dovela do porasta demo
kratskih snaga koje osvajaju sve jače pozicije u javnom životu. 
Tesna uzajamna veza izmedu problema razoružanja i demokra
tizacije došla je do izraza u demokratskim reformama koje se 
ostvaruju u sovjetskoj okupacionoj zoni, kao što je, na primer, 
likvidacija junkerskog poseda.

Iskustvo stečeno za vreme okupacije Nemačke potvrduje 
životnu snagu i ogroman značaj odluka Potsdamske konferen
cije triju sila. Istinsko i potpuno razoružanje Nemačke, kako 
vojno tako i ekonomsko, treba da ude u osnovu ugovora o miru 
s Nemačkom, da postane njegov kamen-temeljae. Samo na tak- 
voj osnovi može se zamisliti otklanjanje mogučnosti ponavljanja 
nemačke agresije i pretvaranje Nemačke u miroljubivu državu.

U doslednom sprovodenju mera predvidenih u Potsdamu 
vide i naši narodi garantiju za mir u Evropi i za mir na grani-



cama naše države. U borb; protiv hiilerovske Nemačke naši 
narodi dali su ogromne žrtve.

Oni su časno ispunili svoju dužnost u spasavanju kulture 
i čovečanstva od mračnog fašističkog divljaštva. Oni su dopri- 
neli uništenju hitlerovske ratne mašine koja* je pretila da porobi 
ceo svet. Zato narodi Jugoslavije ne mogu ravnodušno gledat: 
na pokušaje da se ta ratna mašina ponovo obnovi i da se, radi 
sebičnih interesa šake američkih i engleskih monopolista povam
piri nemački fašizam koji bi mogao da još jednom zagrozi našoj 
nacionalnoj nezavisnosti i našoj današnjoj tako skupo plaeenoj 
slobodi. Narodi Jugoslavije ne mogu dozvoliti da se u vezi s Ne- 
mačkom ponovi nekadašnja kobna igra versajskih imperijalista. 
Oni postayljaju opravdani zahtev da se u rešavanju o ugovoru 
s Nemačkom uzme u obzir glas Jugoslavije!

Krajnje je vreme da se prekine sa praksom koju sprovode 
američki i engleski monopolisti u zapadnim zonama Nemačke i 
koja je istovetna sa praksom sprovodenom u tim krajevima 
neposredno posle Prvog svetskog rata. Treba sprečiti da savez- 
ničke vojne uprave —- engleska, američka i francuska, — predu- 
zimaju i dalje u Nemačkoj one mere koje im diktiraju sebični 
interesi finansiskih magnata. Ne sme se dozvoliti da mir medu 
narodima, koji je plačen milionima života, bude doveden u pita
nje samo radi osiguranja profita nekolicini londonskih i njujor- 
ških bankara i industrijalaca. Demokratske i miroljubive snage 
u svetu danas su dovoljno jake d a to  mogu da spreče i da iznude 
takvo rešenje nemačkog pitanja koje bi bilo jedna od garantija 
trajnoga mira.

Ako se pretstavnici zapadnih savezničkih zemalja na Kon
ferenciji u Moskvi budu rukovodili zahtevima koje u pitanju 
Nemačke postavljaju široke mase naroda, onda če bez velikih 
teškoča doči do jednog sporazumnog rešenja koje če biti u 
duhu potsdamskih odluka. Te odluke izražavaju i želje naših 
naroda i ja mislim da ih je trebalo iskazati i formulisati baš u 
ovome našem domu kome je dužnost da bdi nad blagostanjem, 
mirom i bezbednošču naših naroda. Mi ovde pozdravljamo Kon- 
ferenciju ministara inostranih poslova u Moskvi, čiji rad prale 
milionske narodne mase celoga sveta, očekujuči da njen rad 
dovede do pravičnog rešenja pitanja od kojih umnogome zavis? 
svetski mir i dalja sudbina evropskih naroda. (Aplauz).

Pretsedavajući: Ima reč narodni zastupnik Boris Kidrič.
Minister industrije Boris Kidrič: Drugov»; narodni posla- 

nici, dozvolite mi da iz prikupljenih podataka naše Reparacione 
komisije navedem niz konkretnih činjenica, od kojih svaka



ponaosob i sve zajedno kao celina osvetljavaju nepravdu koja 
se čini- Jugoslaviji i u pogledu reparacija, i koje brojčano po- 
tvrduju ono što je danas na ovoj tribini, u ime naših naroda, 
tako jasno, odlučno i ubedljiivo izjavio maršal Tito.

Neki krugovi na Zapadu nerado slušaju kada se prosečni 
jugoslovenski gubici u ratu uporeduju s proisečnim saveznič- 
kim gubicima. Medutim, naši gubici več sami po sebi jasno 
zahtevaju pravdu u pogledu reparacija. Neka mi bude onda 
dozvoljeno da najpre ponovo potsetdm na neke več 'znete 
cifre, ma da bi one več svima u Komisiji morale biti poznate, 
!ma da je več u dosadašnjoj reparacionoj praksi trebalo poka
zati da se o njima zbilja vodi računa.

Jugoslavija je izgubila u borbi, u logorima, u zatvorima 
i na fašističkim gubilištima 1,706.000 ljudi. Prema podacima 
koji su bili podneti Pariskoj reparacionoj konferencijii ukupan 
gubitak 18 zapadnih savezničkih zemalja iznosi oko 5,000.000 
!judi. Prema tome, jugoslovenski ratni gubici pretstavljaju 
34% ukupniih gubitaka u ljudstvu 18 zapadnih savezničkih ze
malja. Jugoslavija je izgubila 10,8% od ukupnog broja svoga 
stanovništva, 18 zapadnih savezničkih zemalja izgubilo je 0,7%. 
U ratu je, dakle, izgubio život svaki deseti Jugosloven, dok je 
prosečni gubitak 18 zapadnih savezničkih zemalja svaki 143-či 
čovek.

Što se tiče neposrednih gubitaka u borcima, prema poda
cima podnetim Pariskoj reparacionoj konferenciji, u ratu je 
poginulo ukupno 1,217.000 savezničkih boraca (bez SSSR i 
Poljske). Znači da je poginulo 0,17% od ukupnog broja Sta
novnika savezničkih zemalja (bez SSSR i Poljske). Jugoslavija 
sama izgubila je 305.000 boraca, tj. 2% od ukupnog broja 
svoga stanovništva. Broj poginulih jugoslovenskih boraca pret
stavlja, dakle, 25% od ukupnog broja gubitaka boraca 18 za
padnih savezničkih zemalja, što znači da jugoslovenski ratni 
gubici u borcima iznose 11,8 puta više od prosečmh saveznič
kih gubitaka. Što se tiče jugoslovenskih ranjenika, njihov broj 
iznosi 24% od ukupnog broja savezničkih ranjenika (bez SSSR
i Poljske).

O jugoslovenskim materijalnim gubicima dovoljno ubed- 
ljivo govore sledeče brojke:

U ratu je umišteno 36,5% industrije, razoreno je ili ošte- 
ćeno 223 rudnika. Hemiska industrija uništena je u ratu za 
57,2%, tekstilna za 53,4%, metalna za 49,8’%, električna za 
30,2%, prehranbena za 22'%, građevinska za 17,5%.



Razoreno je 52% pruga normalnog koloseka, 33% pruga 
uskog koloseka.

Od predratnog voznog panka zatekli smo na dan oslobo- 
denja na jugoslovenskoj teritoriji svega 23,4'% od predratnog 
broja jugoslovenskih lokomotiva i 16,1% vagona. Od velikih 
'železničkih mostova koje je imala stara Jugoslavija uništeno 
je svih 13, od drvenih mostova uništeno je 55,3%, razoreno je
1 oštečeno 28.380 km puteva, potopljeno je ili odvučeno 61,5% 
brodova duge i 66,7‘% brodova obalske plovidbe. Teško su 
oštećene 103 luke, uništena su ili teže oštečena sva brodogra- 
dilišta.

\lz rata je izišlo 3.300.000 Stanovnika bez krova, uništeno 
je Ш teško oštečeno 20,7 % kuća.

Broj konja pao je za 61,6% od predratnog broja, goveda 
za 55,6%, svinja za 58,7%, ovaca za 63,3%. Uništeno je 24,2’% 
predratnog broja vočaka, 3,8'% vinograda, uništeno je ili od- 
neto 56% poljoprivrednog inventara i opljačkano 1,900.000 
vagona žitarica i ostalih poljoprivrednih proizvoda. Devastirano 
je 295.555 hektara šuma, 185.000 hektara kraških šuma pretvo- 
reno je u kamenjare. Opljačkane su sve zatečene zaliihe drveta, 
a još je posečeno 48,7 miliona m3 drva.

Slične brojke mogao bih navesti i u pogledu zdravstvenih, 
socijalnih, prosvetnih i naučnih ustanova, istoriskih spome
nika itd.

Gubitak postoječe nacionalne limovine procenjen je na 
9.100.000.000 dolara prema vrednosti iz 1938 godine. Nepo
sredna materijalna šteta koju je pretrpelo 18 zapaidnih save- 
zničkih zemalja (bez SSSR i Poljske) iznosi 53,4 milijarde do- 
lara. Gubitak nacionalne imovine Jugoslavije iznosi dakle 17% 
od ukupne sume gubitaka 18 zapadnih savezničkih zemalja. 
U apsolutnim ciframa naš gubitak je 7,2 ,puta veči od gubitka 
Sjedinjenih Američkih Država, 3,6 p ut a veči od gubitka Grčke.
2 puta veči od gubitka Holandije, 2,4 puta veči od gubitka Ve
like Britanije.

Tako stoji sa štetom i ljudskim žrtvama koje je Jugosla
vija pretrpela u ratu, a pogledajmo sada kako stoji s repa- 
racionom praksom.

Ma da su d u sporazumu u Jalti, i u Potsdamskom spora
zumu bile i u pogledu reparacija posfcignute prilično jasne i 
saglasne definicije, zapadni saveznici, u prvom redu Amerika 
i Velika Britanija, danas vrlo nerado govore o tačno definisa- 
nim, preciziranim i kontrolisanim reparacijama. Ali zato u



praksi postoji specializacija u pogledu jedne druge vrste repa^ 
racija, — u pogledu prikrivenih, nekontrolisamh reparacija.

Opšte je poznata pojava da zapadne okupacione sile u 
masi odnose iz svojih okupacionih zona industriske uredaje. 
Prema podacima koje je doneo sovjetski» časopis »Novoje 
vremja« br. 4 za 1947 godinu, britanske vlasti su krajem prošle 
'godine pristupile masovnom odnošenju uredaja iz 444 nemačka 
'preduzeča u oilju zadovoljenja svojih reparacionih potraživanja.

Englezi i Amerikanci su prisvojili oko 200.000 nemačkih 
patenata, dok se ostalim savezničkim zemljama uz preduzeča 
koja dobijaju na račun reparacija ne daje ni potrebna teh- 
nička dokumentacija.

Prema izveštajima nemačke štampe oko 50% tekuče pro
izvodnje nekih lindustriskih grana izvozi se u VeLiku Britaniju 
iz britanske okupacione zone Nemačke.

Prema sporazumu u Jalti, ukupan iznos nemačkih repara
cija predviden je na 20 milijardi dolara. Prildkom kasnijih 
razgovora o reparacijama, pretstavnici Engleske i Sjedinjenih 
Američkih Država nastoje da se nemačke reparacije za SSSR 
i ostale savezničke zemlje praktički svedu na nulu. Medutim, 
Amerika i Engleska su, prema Molotovljenoj izjavi, več dosada 
samo za sebe naplatile od Nemačke u raznim vidovima više 
od 10 milijardi dolara.

Prema izjavi pretsednika Medusavezndčke agencije za re
paracije Rifa, Kontrolni savet je do kraja 1946 godine izdvo- 
jio za reparacije 1546 nemačkih industriskih preduzeča. Mi 
smo tek iz izjave gg. Molova d Rifa saznald za to. Iako taj spisak 
nije kompletan, iako ne sadrži sva reparaciona dobra, trebalo 
je ipak da on bude stavljen do znanja zemljama koje su zain- 
teresovane za reparacije. Umesto toga zainteresovane zemlje 
su dosada dobijale na pregled liste koje su sadržavale po koju 
'desetinu preduzeča. Nikada nisu znale šta če sadržavati ostale 
liste.

Ukupna vrednost reparacione mase koja je bila stavljena 
na raspoloženje agenciji u Brisl-u i rasporedena na 18 nacija 
iznosi do kraja 1946 godine: trgovačkih lada u vrednosti od 
oko 13 miliona funti sterlinga i industriskih uredaja u vredno
sti od 64 miliona papirnih RM. Računajuči jednu funtu ster- 
iinga kao 18 RM, ukupna reparaciona masa podeljena u 1946 
godini iznosila je 280 miliona RM. Jugoslavija je dobila od <toga 
brodova i instalacija u vrednost; iod 17,8 miliona RM ili 6,3% 
umesto 9,6% kolika je prema Pariskom sporazumu kvota Ju
goslavije u ovoj kategoriji.



Prema podacima Medusavezničke agencije za reparacije, 
do 20 marta. 1947 godine Agencija je raspodelila reparacionu 
masu od oko 314 miliona RM, od čega je Jugoslaviji odredeno 
23 miliona RM, ili nešto iznad 5 miliiona dinara, a od toga je 
isporučeno 12%.

To je sve što je Jugoslavija primila na račun reparacija.
Od nemačke imovine u inostranstvu Jugoslavija još nije 

dobila ništa, ma da je prema Potsdamskom sporazumu Jugo
slavija učesnik u svim nemačkim plasmanima u inostranstvu, 
osim u plasmanima u Finskoj, Istočnoj Austriji, Madarskoj, 
Bugarskoj i Rumunijv. Vrednost ove imovine je ogromna, ali 
ona ni do danas nije definitivno utvrdena. Prema podacima 
»Bulletin d’informatiion et documentation« Belgiske nacionalne 
banke ta se imovina ceni na oko 12 milijardi američkih dolara. 
Prema podacima Privrednog departmana SAD, samo u Švajcar- 
skoj, Španiji, Portugaliji i Švedskoj ova se imovina ceni na 1,5 
milijardu dolara.

Od proizvoda tekuče nemačke proizvodnje Jugoslavija do
sada nije dobila ništa.

Jugoslavija nije dobila natrag svoje zlato koje je okupator 
opljačkao.

Procena preduzeča koja su nam ipak stavljena na raspo- 
laganje bila je uglavnom jednostrana. Vršena je samo od onog 
savezničkog organa koji je imao okupacionu vlast u dotičnoj 
zoni. Pregled postrojenja bio je ograničavan na jedan ili dva 
'dana. Dešavalo se takode da je bio ograničavan i na nekoliko 
’sati. U pitanju demontaže i transporta okupacione sile čine 
'cesto nepremostive teškoče. Timovi za demontažu čekaju me
sečima dok im se dozvoli ulazak u zonu.

Dodeljivanje radne snage i vagona zavisi od dobre volje 
komandanta. Čuvanje reparacionih dobara nije efikasno, te je 
krada pojediinih mašina i delova obična pojava. Vrlo često se 
čuvanje poverava Andersovim Poljacima ili drugim kvislinškim 
'formacijama. Uopšte, politika zapadnih velikih sila u pogledu 
reparacija ovakva je: s jedne strane, što manje definisati re- 
paraoione iznose, što više ih svesti na nekontrolisane repara
cije za Ameriku i Britaniju, što manje reparacija dodeliti osta
lim saveznicima; s druge strane, i k o d ’onoga što se Jugosla
viji dodeljuje, činiti joj nepravde, ne isporučivatii joj sve, ote- 
žavati joj izvoz i transport.

Takva politika kao što je politika u pogledu Nemačke nije 
ni najmanje usamljena. Kad se radilo o Italiji, zapadm savez- 
nici su se borili protiv reparacija za Jugoslaviju, ma da je Ju



goslavija bila glavna žrtva italijanske fašističke agresije. Za
padne velike sile 'su tada izjavljivale da Italija nije u stanju 
da to plati, da če biti na teretu saveznika, a istovremeno su 
se borile da za sebe osiguraju jedan drugi oblik reparacije: 
'da zaplene svu italijansku imovinu i industrisku svojdnu u svo
jim zemljama i 'svu zaplenjenu trgovačku flotu, da od Italije 
dobiju 70% kompenzacije za štete pričinjene njihovim imovin- 
skim interesima u Italiji. Iznosi ovih raznih specijalnih repara
cija u Italiji mnogo puta premašuju sumu od 650 miliona do- 
lara koliko je Italija dužna da plati na ime reparacija u toku 
7 godina.

Vrlo je karakterističan slučaj Austrije, o kome se baš sada 
raspravlja. Angloamerikanci su protiv reparacija Jugoslaviji i 
drugim zemljama. Oni traže da se Austiriji ostavi gro nemačke 
imovine, a, s druge strane, oni traže 75% obeštečenja za svoju 
'imovinu u Austriji.

Drugovi narodni poslanici, činjenice jasno i glasno govore. 
Zemljama koje su najviše stradale u ratu, u prvom redu Jugo
slaviji, oini se u pogledu reparacija teška nepravda koja se ne 
može ničim opravdati. Naša zemlja ima puno -pravo da zah
teva da se prestane s takvom politikom. Naša zemlja stoji za 
svakom reči maršala Tita, ne zaboravljajuči nikad žrtve koje 
su pale, i pravo koje smo tim žrtvama stekli. (Buran i dugo- 
trajan aplauz).

Pretsedavajući: Ima reč narodni poslanik Života Đerma- 
novič.

Života Đermanović (Izborni srez valjevsko-podgorski — 
grad Valjevo, NR Srbija): Spoljna politika Vlade FNRJ, spoljna 
politika naše Narodne Republike, nove Jugoslavije, u skladu sa 
interesima, težnjama i pravima naroda Jugoslavije, oslanja se 
na progresivne snage u zemlji i u svetu, i to je ono što na prvom 
mestu hoču da istaknem, jer je u tome sadržano jemstvo kako 
za pravilnost naše spoljne politike, tako i za njen uspeh.

Odmah da dodam: naša spoljna politika ne bi mogla tra- 
žit; ni dobiti podršku progresivnih snaga kad ona ne bi izraža- 
vala progresivne težnje naših naroda ka slobodi- i napretku, 
obezbedenju nezavisnosti i svog nacionalnog opstanka uopšte.

Još više: naša spoljna politika ima- čvrst oslonac, čvrstu 
osnovu, iz koje proističe, u novoj ekonomskoj, političkoj, dru- 
štvenoj i državnoj stvarnosti i strukturi naše nove Jugoslavije.

< To omogučava našoj Saveznoj vladi da vodi nezavisno 
spoljnu politiku štiteči i obezbedujuč: interese naših naroda i 
naše države.



To je omogućilo našoj Vladi da ostvari čvrst ii nerazlučiv 
bratski savez sa Savezom Sovjetskih Socijalističkih Republika, 
da ostvari vekovne želje naših naroda, da najtešnje i nerazlučno 
budu povezani sa slobodnim, bratskim velikim ruskim narodom.

To je omogučilo i omogučava našoj Vladi da ostvari 
saveze sa Poljskom, čehoslovačkom, Albanijom, Bugarskom, da 
produbljuje prijateljstvo i sklapa saveze sa svima državama i 
slobodoljubivim narodima koji poštuju našu nezavisnost i našu 
slobodu. To isto tako omogučava našoj Vladi da radi na obez- 
bedenju mira u svetu i da za obezbedenje mira da svoj veliki 
doprinos.

Kad rasmatramo spoljnu politiku nove Jugoslavije, naše 
Federativne Narodne Republike, ne možemo propustiti a da se 
ne osvrnemo na spolnju politiku stare Jugoslavije. Sam ovaj 
kratak osvrt ukazaee nam i dokazati, s jedne strane, sa koliko 
je kratkovidosti, a isto tako i sa koliko je malo brige o narod
nim i državnim interesima i težnjama vodena spoljna politika u 
staroj Jugoslaviji, a s druge strane, koliki je ogroman preokret 
učinjen i u ovom pogledu na putu kojim ide nova Jugoslavija. 
Spoljna politika stare Jugoslavije bila je odraz stanja u zemlji. 
A kakvo je bilo stanje u zemlji, to je, drugovi narodni posla
nici, vama svima dobro poznato: celokupnu vlast držao je tanak 
sloj posednika finansiskog, industriskog i krupnog trgovačkog 
kapitala i velikoposednici na čelu sa dinastijom Karadordeviča 
i onim koji su im neposredno služili. Svi su oni svoje pozicije 
u vlasti i privredi bezočno iskoriščavali u cilju što bržeg i večeg 
bogačenja na štetu radnih masa.

S druge strane, eksploatisane narodne mase, naročito rad- 
nici i seljaci, snoseči ceo teret bogačenja ovog tankog sloja 
privilegisanih i teret izdržavanja ugnjetačkog državnog aparata, 
tražili su puta da sa svojih leda zbace teret koji tih je smrtono
sno pritiskivao. I vlastodršcima, u takvoj situaciji bila je največa 
briga da drže narodne mase u pokornosti i da brane svoje 
ugrožene pozicije.

Uz to nerešeno nacionalno pitanje činilo je da nijedan 
narod u staroj Jugoslaviji, onakvoj kakva je bila, nije takvu 
državu mogao osečati kao svoju, a narodi tek oslobodeni tudin- 
skog ropstva osečali su se potlačenim i duplo ugnjetenim. Tako 
je život stare Jugoslavije ispunjen unutrašnjim političkim bor
bama koje su iz temelja potresale celu državu.

Za održanje svoje nenarodne vladavine vlastodršci su bili 
spremni na sve.



Drugovi narodni poslanici, treba li da vas potsetim na 
ukidanje političkih sloboda, žandarmske kundake i bajonete, 
diktaturu kralja Aleksandra i Petra Živkoviča i sve druge reak
cionarne režime koji su se smenjivali ne popuštajući nimalo u 
teroru i nasilju? Mislim da ne treba, jer je ogromna večina vas 
najoštrije mere tih režima iskusila na svojoj sopstvenoj koži. 
Uostalom, nas u ovom momentu interesuje kakvu je spoljnu 
politiku vodila stara Jugoslavija, kakvi su bili njeni odnosi sa 
inostranstvom. Ja hoču odmah da ukažem na ekonomsku i poli- 
tičku zavisnost stare Jugoslavije od inostranih kapitalističkih 
zemalja.

Stara Jugoslavija, kao agrarna zemlja, sa slabo razvije- 
nom industrijom, iako bogata rudama i sirovinama, sa kapitali- 
stičkim poretkom, da vala je neograničene mogučnosti inostra- 
nim kapitalističkim zemljama sa krupnom industrijom za naj- 
rentabilnije plasiranje svojih kapitala. Uz to, kapitalisti-čka 
Jugoslavija sa vlastodršcima koji su imali za cilj samo svoje 
lično bogačenje, mogla je da se održava samo velikim inostra- 
nim zajmovima koje njena nerazvijena privreda i osiromašen 
narod nisu mogli da isplate te se dugovi gomilah, a država pa
dala u sve veču političku i ekonomsku zavisnost od velikih kapi
talističkih zemalja. Pri takvom stanju stvari, kakvu je spoljnu 
politiku mogla da ima stara Jugoslavija? Nesumnjivo onakvu 
politiku kakva je odgovarala interesima dvora, kapitalističkih 
slojeva u zemlji i inostranstvu, kakva je odgovarala interesima 
njenih vlastodržaca. I ona je takvu politiku i vodila. A evo te 
politike.

Pošto je Jugoslavija kao agrarna zemlja potrebna velikim 
industriskim kapitalističkim zemljama kao jevtini liferant siro- 
vina i hrane, to je ona imala i da ostane agrarna zemlja, kao 
agrarni dodatak, ekonomski prirepak kapitalističkih industri
skih zemalja. Ukoliko ona to i ne bi htela, kapitalističke indu- 
striske zemlje u čijoj se ekonomskoj i političkoj zavisnosti 
nalazi, našle bi več mogučnosti da je ovim ili onim sredstvima 
na to nateraju, ako ne ubedivanjem preko svojih trgovačkih 
i političkih agenata ili podmičivanjem onog sloja vlastodržaca 
stare Jugoslavije o kojima sam govorio, ono raznim privred- 
n:m i finansiskim merama koje bi sprečile ili onemogučile raz
voj industrije u staroj Jugoslaviji, ukoliko ona ne bi bila u 
tukama delimično ili u celini stranog kapitala.

Nova Jugoslavija je presekla ovu politiku stare Jugosla
vije, polazi novim putem i prvim svojim petogodišnjim privred- 
nim planom pristupa industrializaciji i elektrifikaciji zemlje,



radi podizanja blagostanja svojih naroda i ekonomske neza- 
visnosti svoje, jer če kao privredno jaka biti uvek u stanju da 
odgovori svojim obavezama te če njena ekonomska saradnja sa 
inostranstvom biti jedan od izvora njene snage, a ne slabosti.

Kakvu su spoljnu politiku mogli voditi vlastodršci kojima 
je gorelo pod nogama? Kakvu drugu nego skakutanja s noge 
na nogu, bezglavog srljanja u propast u koju su povukli i staru 
Jugoslaviju.

Stara Jugoslavija postala je poprište borbi suprotnih inte
resa kapitalističkih i imperijalističkih zemalja. Nemajuči svoje 
unutarnje stabilnosti sa vtedajučom klikom koja je vodila poli
tiku one zemlje koja ju je pomagala u borbi protiv svog sop- 
stvenog naroda, stara Jugoslavija bila je plen koji se nudio 
imperijalističkim zemljama.

Tako se kretala spoljna politika stare Jugoslavije.
Stara Jugoslavija u svojoj spoljnoj politici nije se opre- 

deljivala prema bitnim interesima naroda i države več prema 
interesima krune i vlastodržaca.

Da navedem samo činjenicu da je stara Jugoslavija bila 
jedina država koja nije uspostavila diplomatske odnose sa Sov
jetskim Savezom do pred sam rat, sa SSSR koji je jedino bio u 
stanju da naše narode efikasno pomogne u obezbedenju slobode 
i nezavisnosti i koji uživa bezgranično poverenje i ljubav naših 
naroda, a što je i bio razlog za antidemokratske i nenarodne 
režime da od njega zaziru.

Stara Jugoslavija na svojoj teritoriji, u Beloj Crkvi, držala 
je belogardisku kadetski! školu i belogardejci i. svii reaikcionari 
nalazili <su utočište i svijali svoje gnezdo u staroj Jugoslaviji
— kao što je u bližini bila škola Janka Pusta, da se posle svega 
toga pod nemačkom okupacijom i oni iz Janka Puste i oni iz 
kadetske belogardejske škole nadu zajedno sa četnicima.' u zemlji 
pod okupacijom a i danas da viju svoje gnezdo van granica 
svoje zemlje, opet radeči protiv interesa naše zemlje.

Ali se zato linija spoljne politike stare Jugoslavije kretala 
putem uključenja u Hitlerov »evropski novi poredak«.

Pripreme za ovo bile su: razbijanje Male Antante, laviranie 
izmedu zapadnih demokratija i fašističke osovine, trgovinski 
ugovori sa Njemačkom i Italijom, a legitimacija za to — nepri- 
jateljsko držanje prema Sovjetskom Savezu.

lak o je ova podložnička politika fašističkom imperijalizmu 
imala da dovede do raspada Jugoslavije i do porobljavanja na
roda Jugoslavije od strane fašističkih zemalja, iako je to bilo 
izdajstvo države i naroda, ipak su, i po tu cenu, vlastodršci stare



Jugoslavije pokušali da spasavaju od svojih pozicija ono što su 
računali da mogu spasti.

Drugovi narodni poslanici, tako su profašističke i reakcio
narne vlade stare Jugoslavije, vodeči takvu spoljnu politiku 
države, pokušavale da spasu svoje pozicije vezujuči sudbinu 
slobode naroda za razne reakcionarne snage u svetu, da najzad 
dodu dotle da je vežu za čeljust fašističkog imperijalizma. To je 
dovelo i do njihovog sloma a i do propasti stare Jugoslavije, 
do sloma reakcionarnih snaga u našoj zemlji.

Narodnooslobodilačka borba, pod vočstvom maršala Tita, 
otvorila je narodima Jugoslavije nov put, put spasenja od faši
zma, od imperijalističkog porobljavanja i ugnjetavanja.

Veliike tekovine narodnooslobodilačke borbe: bratstvo i 
jedinstvo naroda, narodna vlast i nov društveno-ekonomski po- 
redak, omogučuju našim narodima da planski izgraduju svoju 
privredu, sebe materijalno i kulturno podižu i socijalno obezbe- 
duju, da jačaju državnu nezavisnost i odbranbenu moč zemlje, 
da obezbeduju sebi slobodu i sve bolju i lepšu budučnost.

U narodnooslobodilačkoj borbi naši narodi' su stekli samo- 
pouzdanje i učvrstili svoje uverenje da se veličina jednog naroda 
ceni po otpornosti i spremnosti da se podnesu žrtve za svoju 
slobodu, da pravedna stvar naroda mora pobediti, jer to nosi u 
sebi i progresivni razvoj čovečanstva.

Jasna i nedvosmislena spoljna politika Vlade FNRJ, na čelu 
sa maršalom Titom, izraz je jedinstva naših naroda i naše stabil
nosti, kao i nesumnjivih prava na Slobodan i miran razvoj. Ona 
je izraz i privrženosti naših naroda miru u svetu, koji su podneli 
največe žrtve, posle Sovjetskog Saveza, u borbi protiv fašizma,, 
izraz odlučnosti naših naroda da više nikad ne služe kao objekat 
politike imperijalističkih zemalja.

Odobravajuči spoljnu politiku naše Vlade, mi to činimo sa 
averenjem da ona obezbeduje bitne interese naroda i države. 
(Burno odobravanje).

Pretsedavajuči: Reč ima Nikola Petrovič.
Nikola Petrovič (AP Vojvodina — NR Srbija): Drugovi 

narodni poslanici, u svom ekspozeu o spoljnoj politici naše 
države, drug maršal Tito ponovo je jasno formulisao osnovne 
smernice i pravac naše politike prema drugim zemljama, i tO' 
kako na političkom, tako i na ekonomskom i kulturnom polju. 
Dozvolite mi da kažem nekoliko reči po pitanju naših trgovin
skih i, uopšte, ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

Odmah, prvih dana posle oslobodenja Beograda, još dok 
rat nije ni bio završen, krajem 1944 i početkom 1945 godine,



m: smo počeli da obnavljamo svoje trgovinske odnose i veze 
s drugim zemljama. Rad na obnavljanju naše spoljne trgovine 
počeo je u situaciji kada za to, takoreči, nisu postojali ni naj- 
osnovniji preduslovi. Za normalno funkcionisanje medunarod- 
nög prometa robe potrebno je da postoje: 1) saobračajne veze 
i mogučnosti; 2) viškovi robe iznad sopstvenih potreba; 3) ko
liko toliko sredene finansiske prilike i minimalna stabilnost 
cena. I u jednom, i u drugom, i u trečem pogledu odmah posle 
završetka rata prilike su bile vrlo teške ne samo u zemljama 
oslobođenim od fašističke okupacije, več i u mnogim drugim 
zemljama u svetu. Rat je ostavio duboki trag u celoj svetskoj 
privredi i ti tragovi iščezavaju postepeno, negde brže, negde 
sporije.

Sama činjeniea što je nova Jugoslavija nastojala da uspo- 
stavi i razvije svoje ekonomske odnose sa inostranstvom još od 
momenta kada su gotovo sve naše luke bile razorene i-li mini
rane, železnički saobračaj teško oštečen, industriska i poljopri
vredna proizvodnja neobično mala, baš ta činjeniea jasno doka
zuje da je nova Jugoslavija, od samog početka, posvečivala 
največu pažnju pitanju razvijanja svojih trgovinskih i ekonom
skih odnosa sa inostranstvom. Još je rat sa Nemačkom bio u 
toku kada smo potpisali svoj prvi trgovinski sporazum, i to sa 
Savezom Sovjetskih Socijalističkih Republika, 13 aprila 1945 
godine u Moskvi.

U razvijanju svojih medunarodnih trgovinskih i ekonom
skih odnosa, naša Republika je imala i ima za cilj: 1) doprineti 
miroljubivoj i konstruktivnoj saradnji medu narodima u inte
resu učvrščenja mira i demokratije u svetu; 2) razmenom robe 
sa inostranstvom i drugim formama medunarodne ekonomske 
saradnje ubrzati obnovu i ekonomski razvitak sopstvene zemlje, 
ali ne samo sopstvene zemlje več i drugih zemalja; saradivati 
na trgovačkom i ekonomskom polju sa svim onim državama 
koje to isto žele.

Rezultat te naše politike izražen je u faktu da je nova Ju
goslavija, za protekle dve godine, potpisala trgovinske spora
zume sa 12 zemalja Istočne i Zapadne Evrope. Sa nekim ze
mljama mi smo od 1945 godine do danas potpisali po dva spo
razuma, iai sa nekim smo dopunskim protokolima znatno proši- 
rili prvobitno predvideni obim medusobne razmene. No, mi ni
smo ostali samo na tome i nismo išli samo tradicionalnim pute- 
vima medunarodne trgovine. Uz pomoč i na inicijativu druga 
Tita, naša spoljna trgovina trudila se da pronade nove, efika- 
snije puteve i načine medunarodne razmene robe, načine koji



bi međunarodnoj razmeni dali postojaniji, trajniji karakter i 
bili' u skladu sa planskom privredom na koju su, posle Drugog 
svetskog rata, prešle mnoge države Evrope. U red takvih trgo
vinskih sporazuma novoga tipa spadaju sporazumi o dugoroč- 
nlm investicionim isporukama zaključenim sa čehoslovačkom i 
Mađarskom. Ovi i slični spo/azumi, o kojima se sada vode pre
govori, imaju veliki značaj za materijalno obezbedenje našeg 
petogodišnjeg plana. Več sada se može kazati da je naš peto- 
godišnji plan sa te Strane obezbeden i da su, uglavnom, stvo- 
reni svi .preduslovi da nam na vreme stignu iz inostranstva ma
rine potrebne za elektrifikaciju, rekonstrukciju i izgradnju naše 
industrije.

Naše trgovačke veze sa inostranstvom nisu se, medutim, 
ograničavale samo na one zemlje sa kojima smo zaključili spo
razume. Naša trgovačka preduzeča razvijaju sve življe veze sa 
zemljama Južne Amerike: Argentinom, Brazilijom, Venecuelom 
itd. Naš promet sa. zemljama istočnog Sredozemlja: sa Egiptom, 
Palestinom, Sirijom, Libanom itd., postaje svakog dana sve veči 
i ima vrlo povoljne perspektive za dalji razvitak. Baš ovih dana 
polaze na put dve naše trgovinske delegacije, jedna za Južnu 
Ameriku, druga za zemlje Srednjeg Istoka. Njihov je. zada.tak 
da zaključe niz trgovinskih sporazuma sa zemljama Srednjeg 
Istoka i Južne Amerike. Istovremeno sa ovim delegacijama pu- 
tuju i pretstavnici naših trgovačkih preduzeča sa zadatkom da 
uspostave neposredan kontakt sa trgovačkim firmama u ovim 
zemljama, da prodaju našu robu i da kupe ono što nam treba.

Za protekle dve godine mi smo se, takode, trudili da obno
vimo i proširimo naše trgovačke veze sa Sjedinjenim Američkim 
Državama i Velikom Britanijom. Uspeli smo da postignemo 
izvesne rezultate, ali razmena dobara sa tim zemljama tek je 
na početku. Kao što smo uspoštavili trgovinske i trgovačke veze 
sa mnogim zemljama Istočne i Zapadne Evrope, ilstočnog Sre
dozemlja i Južne Amerike, mi želimo da i sa Velikom Britanijom 
i Sjedinjenim Američkim Državama što pre i što je mogučno 
više proširimo razmenu robe.

U vezi sa dm hteo bih da potsetim da smo pre više od go
dinu dana otpočeli u Londonu pregovore sa Velikom Britanijom. 
Cilj tih pregovora je bio da se regulišu neka nerešena ekonom
ska i finansiska pitanja nastala za vreme rata, a sem toga., da 
se sklapanjem trgovinskog i platnog sporazuma postave solidni 
temelji za razvitak medusobnog prometa robe. Po nekim pit»a- 
njima, naročito po pitanju trgovinskog i platnog sporazuma, 
mi smo se brzo sporazumeli u Londonu, ali je sa Strane Velike



Britanije došlo do nepotrebnog zatezanja u pregovorima oko 
sporazuma koji je trebalo da reguliše pitanje otštete za naše 
brodove potopljene u toku rata. Nije, dakle, naša krivica što 
pregovori, otpočeti pre godinu dana sa Velikom Britanijom, 
nisu još ni do danas definitivno okončani potpisivanjem odgo- 
varajučih instrumenata.

Može se postaviti pitanje: kako je Jugoslavija dosada ispu- 
n j avala obaveze primljene trgovinskim sporazumima? I pored 
nedostataka naše spoljne trgovine, na koje je u svome ekspozeu 
ukazao drug maršal Tito, treba jasno konstatovati da je Jugo
slavija tačno i na vreme ispunjavala sve obaveze predvidene 
trgovinskim sporazumom. To čemo i ubuduče činiti, iako če 
naše obaveze biti mnogo veče nego što su bile za protekle dve 
godine.

U 1945 godini mi još nismo bili sposobni da platimo svu 
robu kupljenu u inostranstvu. Pla.tili smo svega oko 50% našega 
uvoza. Zbog toga je u 1946 godinu Jugoslavija ušla sa znatnom 
pasivom u svom trgovinskom platnom bilansu. Postepeno, tokom 
1946 godine, ta se pasiva sve više smanjivala i novembra 1946 
naš (trgovinski bilans praktično je bio več izravnat. To znači 
da nam je tokom 1946 godine več uspelo da isplatimo sav dug 
sa kojim smo ušli u godinu 1946, a pored toga da redovno 
odgovaramo svojim tekučim obavezama. U 1947 godinu ušli smo 
sa izvesnom aktivom u našem trgovinskom bilansu, što znači 
da se povoljan razvitak iz 1946 godine nastavlja. Smatram da 
je ovim odgovoreno i onim malobrojnim, skeptičnim ili zlo
namernim ljudima koji se pitaju da li je Jugoslavija u stanju 
da odgovori svojim platnim obavezama.

Da bi se i ubuduče blagovremeno stvorile dovoljne koli
čine robe za izvoz i na taj način obezbedila na vreme platna 
sredstva u inostranstvu, Savezna vlada rešila je da se ovo pi
tanje ne prepusti slučaju i stihiji več, kao i u drugim oblastima 
naše privrede, postavi na plansku osnovu. Rezultat 'te politike 
naše Vlade je plan izvoza za 1947 godinu i Uredba o obezbe- 
denju kontingenata robe namenjene izvozu od 14 februara 1947 
godine.

Sada se več može smatrati da je otstranjeno ono pogrešno 
stanovište na koje smo još doskora nailazili, da je spoljna trgo
vina isključivo stvar Ministrstva spoljne trgovine. Pitanje naše 
spoljne trgovine i pitanje ispunjavanja naših platnih obaveza 
prema inostranstvu je pitanje cele naše privrede i cele naše 
zemlje. Ako se ovo potpuno shvati, i ako se preduzmu sve po
trebne mere i učine napori na koje nas u svom ekspozeu poziva



drug maršal Tito, mi ćemo, bez svake sumnje, i ubuduče moči 
tačno da ispunjavamo svoje obaveze prema inostranstvu. Nema 
sumnje da čemo mi to i učiniti.

Hteo bih sa nekoliko reči da se osvrnem i na pitanje 
kvaliteta naših izvoznih proizvoda. Sa kvalitetom velike večine 
naših artikala bili su inostrani kupci vrlo zadovoljni. To važi za 
naše drvo, za naše metale, za kudelju, duvan itd. Ali, i na tom 
polju pretstoji našoj zemlji još veliki rad, naročito u pogledu 
unapredenja kvaliteta naših poljoprivredno-prehranbenih proiz
voda. Poznato je da su se privatni kapitalisti stare Jugoslavije, 
u čijim rukama je pre rata, bio koncentrisan izvoz, vrlo nemarno 
odnosili prema pitanju kvaliteta poljoprivredno-prehranbenih 
proizvoda. Pre rata nije se dovoljno posvečivala pažnja pako- 
vanju, sortiranju, tipiziranju i etiketiranju voca, povrča, vina 
itd. Jugoslavija ima sve uslove da razvije proizvodnju visoko- 
kvalitafcivnog voča, povrča i alkoholnih piča, koji bi bili traženi 
i dobro plačeni na inostranim tržištima. Da bi se ta odlična 
mogučnost iskoristila, potrebno je da se jednom zauvek prekine 
sa javašlukom nasledenim od stare Jugoslavije i da se kvalitetu, 
pakovanju, sortiranju, tipiziranju i etiketiranju naših poljopri
vrednih prehranbenih proizvoda, namenjenih izvozu, pokloni 
ona pažnja koju to pitanje zaslužuje. To može postati za nas 
bogati izvor devizta, a ako to ne učinimo, mi nečemo uspeti 
da se održimo u svetskoj konkurenciji na inostranim tržištima.

Razvitak naše spoljne trgovine za protekle dve godine 
jasno pokazuje da je Jugoslavija išla konsekventno putem pro- 
širivanja i produbljivanj'a svojih ekonomskih odnosa sa ino
stranstvom. Iskustvo stečeno za poslednje dve godine isto tako 
pokazuje da je Jugoslavija več sada traženi i cenjeni trgovački 
partner sa kojim želi da ima dobre i čvrste odnose ogromna 
večina država u svetu.

Drugovi narodni poslanici, naši trgovinski odnosi sa ino
stranstvom su, zasada, najvažnija 'ali ne i jedina forma privred- 
nih veza sa inostranstvom. Jedan od važnih oblika naše ekonom
ske saradnje sa inostranstvom je naše učešče u radu meduna- 
rodnih privrednih organizacija kao što je to, na primer, UNRRA 
i Socijalno-ekonomski savet Ujedinjenih nacija. Saradujuči u 
tim organizacijama, mi smo veliku pažnju poevečivali tome da 
se u njima učvrsti princip medunarodne saradnje i razume
vanja. Tim duhom bio je prožet naš rad na godišnjim zaseda- 
njima Saveta UNRRA-e i u centralnom komitetu UNRRA-e.

Krajem prošle godine postavljeno je na dnevni red pitanje 
daljeg opstanka UNRRA-e, odnosno nastavka njenog rada u



drugom obliku,' ali po istim principima. Oko ovog pitanja raz
vila se žestoka diskusija, prvo na petom zasedanju saveta 
UNRRA-e u Ženevi, a zatim, novembra i decembra meseca, u 
Komitetu za ekonomska i finansiska pitanja Organizacije Uje
dinjenih nacija. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i 
još neke zemlje bile su protiv toga da se ma u kom obliku na
stavi rad UNRRA-e. One 'su tražile da se pri dodeljivanju po
moči zemljama nastradalim od fašističke agresije napusti prin
cip medunarodne saradnje i zameni dvostranim ugovorima iz- 
medu onoga ko daje i onoga ko prima pomoč. Naša delegacija., 
zajedno sa delegacijama drugih demokratskih zemalja, ostro je 
osudila ovu poliitiku ukazujuči na to da je njen cilj da se zlo- 
upotrebi teška ekonomska situacija i glad u nekim zemljama za 
političko i ekonomsko ucenjivanje i potčinjavanje interesima 
monopolističkih grupa u Sjedinjenim Američkim Državama. 
Protiv te politike ustali su i mnogi ugledni javni radnici u 
Americi. Bivši generalni direktor UNRRA-e, g. La Gvardija, iz- 
javio je na sednici Komiteta za ekonomska i finansiska pitanja 
Organizacije Ujedinjenih nacija ovo: »Insistirajuči na »dvo
stranim ugovorima«, Sjedinjene Američke Države žele da isko- 
riste svoje namirnice kao sredstvo za vršenje pritiska na druge 
zemlje«.

Dogadaji su potvrdili tačnost ovih predvidanja.. Naročito 
poslednji dogadaji jasno pokazuju da je »strategija gladu« po
stala vrlo omiljena kod nekih uticajnih krugova u Sjedinjenim 
Američkim Državama. Ja tu mislim na odbijanje zahteva Jugo
slavije da joj UNRRA dodeli izvesnu količinu žitarica i na tako- 
zvanu pomoč koju Sjedinjene Američke Države nameravajo da 
dadu Grčkoj.

Ja ču se malo zadržati na*, slučaju dodeljivanja »pomoči« 
Grčkoj, jer je on vrlo karakterističan i otkriva pravi smisao 
i pravu nameru politike »pomoči« imperijalističkih krugova 
Sjedinjenih AmeriČkih Država. Grčkoj se dodeljuje »pomoč« 
od 350 miliona dolara. Ogroman deo te sume treba da se upo- 
trebi za naoružanje grčke mo<narho-fašisitičke vojske. Za obnovu 
grčke privrede predvida se srazmerno skromna suma od 50 mi
liona dolara, što pretstavlja svega oko 14% od ukupne sume. 
Još je mnogo interesantnija raspodela sume od 50 miliona do- 
lana na razne grane privrede. Svega 8 miliona dolara, ili 16%, 
predvideno je za obnovu grčke industrije i rudarstva, a 21 mi- 
lion, ili 42%, za obnovu železnica i gradnju autostrada. Ostatak 
treba da se upotrebi za javne ustanove, nešto m  isušivanje i 
navodnjavanje, a 3 miliona dolara', ili 150 miliona dinara, za



Sport. Naročito je karakterističan odnos između sume od 8 mi
liona dolara, ko-ja treba da služi obnovi industrije i rudarstva, 
i sume od 21 miliona dolara za železnice i gradnju autostrada.

Niko ne poriče da su železnice i drumovi dobra i korisna 
stvar, naročito onda kad služe i kada su uskladeni sa razvit- 
kom proizvodnih snaga sops*vene zemlje. Ali saobračajni pu- 
tevi mogu isto tako da služe i za ekonomsko porobljavanje 
jedne zemlje, za osvajanje njenih tržišta od stranih monopoli- 
■stičkih kompanija, jednom rečju, za pretvaranje te zemlje u eko
nomsku koloniju nekih imperijalista. Sem toga saobračajni pu- 
tevi služe i ratnim, strategiskim ciljevima i mogu da se isko- 
riste za produženje gradanskog rata u Grčkoj u nedogled.

Mislim da je sasvim jasno da takva politika »pomoči« 
nema za cilj jačanje proizvodnih snaga i ekonomske i političke 
nezavisnosti ratom opustošenih zemalja, nego sasvim druge ci- 
ljeve. Može se slobodno i sa sigurnošču reči i to da su politika 
»pomoči« i »strategija gladu« ustvari dva vida jedne te iste 
imperijalističke politike i da i jedna i druga, špekulišuči sa po- 
sleratnom bedom nekih zemalja ,ustvari idu za tim da te zemlje 
lise njihove ekonomske i političke nezavisnosti i pretvore u 
tude kolonije.

Što se tiče naroda Jugoslavije, oni su se u odbrani svoje 
nacionalne slobode i državne nezavisnosti suprotstavljali i odo- 
levali i veeim pretnjama nego što je to pretnja gladu. I nisu 
poklekli. Na nove pretnje izgladnjavanjem, narodi Jugoslavije 
mogu odgovoriti samo dubokim prezirom prema onima koji 
misle da se tim nedostojnim oružjem služe. (Aplauz).

Pretsedavajući: Reč ima narodni poslanik Moša Pijade. 
(Aplauz).

Moša Pijade (Izborni srez Beograd I, NR Srbija): Dru- 
govi narodni poslanici, uzimajuči reč o spoljnoj politici Vlade, 
ja ne mogu a da odmah na početku ne izrazim ono što čini sa- 
držinu dubokog uverenja celog ovog visokog doma i svih naših 
naroda u pogledu naše spoljne politike, a to je da je ta politiika 
istinski narodna politika i da jugoslovenski narodi nikad ranije 
nisu imali tu sreču da se spoljna politika države vodi u tako 
dubokom skladu sa interesima naroda, a da u isto vreme to 
bude i politika mira i medunarodne saradnje.

Istinski demokratsko rešenje nacionalnog pitanja u našoj 
zemlji, naš istinski demokratski ustavni poredak, koji odbacuje 
i osuduje svako razlikovanje gradana u njihovim pravima na 
osnovu razlike o nacionalnosti, rasi i veri, nužno zahtevaju da 
i naša spoljna politika odgovara tim velikim principoma naše



demokratije. Sam postanak naše nove države iz teške borbe 
protiv fašizma i reakcije, za bratsko udruživanje naših naroda i 
za njihovu slobodu i nezavisnost, odreduje sam po sebi put i pra- 
vac našoj spoljnoj politici, koja razvija saradnju demokratskih 
nacija na bazi medusobnog poštovanja slobode i nezavisnosti 
svih naroda, na bazi osiguranja sveta od povampirenja fa: 
šizma, o,d ponavljanja agresija i od ma kakvih pokušaja da se 
narodima nameče tuda volja. Dosledno sprovodenje takve poli
tike donelo je našoj državi od strane mnogih naroda koji se, 
na žalost, još naiaze u nesrečnom položaju da se i danas moraju 
teško boriti za svoju nezavisnost, vidno priznanje koje nas ispu- 
njava opravdanim ponosom. Takva je bila spoljna politika naše 
Vlade u svima njenim spoljnopolitičkim aktima, takva je bila i u 
svima prilikama gde je preko svojih delegacija naša država 
bila pozvana da kaže svoju reč za stolovima medunarodnih 
foruma.

Sasvim je razumljivo da takva spoljna politika mora da 
ide za tim da stvori najprijateljskije odnose sa svima državama 
najbližeg susedstva. Uoiniti u najvećoj moguenoj meri sve da se 
izravna put prijateljstvu i saradnji sa susedima, da se što dublje 
iskorene uzroci koji su nekad stvarani od nenarodnih režima 
za sporove i neprijateljstva medu susednim narodima, koje su 
njihovi životni interesi n'aprotiv upučivali na saradnju a ne na 
neprijateljstvo, eto to je jedan od velikih zadataka spoljne po
litike naše Vlade, i mi možemo s,a zadovoljstvom i zahvalnošču 
da utvrdimo da je ta politika več urodila znatnim plodovima, 
a isto tako stoji van svake sumnje da če ona i ubuduče nastaviti 
da donosi bogate plodove.

Ja se na tim postignutim uspesima neču zadržavati. Ja 
želim da se osvrnem samo na onu stranu u našem najbližem 
susedstvu gde toga uspeha nema, ali gde mi ni u najmanjoj 
meri ne nosimo odgovornost, rekao bih krivicu, za to što ni- 
kakvi naši napori dosad nisu urodili nikakvim plodom, i što 
umesto izgleda na poboljšanje postajemo svedoci stalnog po- 
goršavanja. Mislim na odnose sa Grčkom. Stanje na našoj 
južnoj granici, kao i na južnoj granici Albanije i Bugarske, 
pretstavlja ozbiljno bolno mesto u posleratnim odnosima bal
kanskih naroda. Ono je utoliko bolnije sto — kad ne bi bilo 
zainteresovanog mešanja drugih — postoje posle rata- svi uslovi 
za stvarno prijateljstvo i saradnju balkanskih naroda.

Bilo bi savršeno izlišno dokazivati ono što je u našoj 
zemlji 'svakome jasno, i što bi moralo biti jasno i svuda van 
naše zemlje, a to je da su naši narodi ispunjeni prema grčkom



narodu samo osečanjima prijateljstva, isto onako kao što> su 
uvereni da je i ogromna večina grčkog naroda ispunjena fcakvim 
osečanjima prema svojim severnim balkanskim susedima. Ali. 
strana intervencija nametnula je grčkom narodu režim koji on 
nije hteo i koji je grčki narod doveo u odnos potpune zavisnosti 
i ropstva. Ceo je svet danas svedok velike tragedije grčkog 
naroda, a njeni uzroci stoje danas razgoličeni, javno pred 
belim svetom. U toj tragediji, koju grčki narod nije zaslužio, 
tople simpatije naših naroda prate mučeničke napore grčkog 
naroda da povrati svoju slobodu i nezavisnost, da ispliva iz 
haosa u koji je bačen i da se posveti svojoj obnovi i mirnoj 
izgradnji. (Aplauz).

Ali u grčkom slučaju ne radi se za nas i druge balkanske 
narode samo o tome da se jedan nametnuti režim isprečio iz
medu grčkog naroda i njegovih suseda, dok ga svi njegovi 
osnovni nacionalni interesi upučuju na zbliženje i saradnju sa 
njima. Ne radi se samo o tome da žalimo sudbinu grčkog na
roda zbog prilika u kojima se sada nalazi. U pitanju je velika 
opasnos-t koju stvari u Grčkoj pretstavljaju za mir na Balkanu
i u svetu. Radi se o pozadini koja stoji iza grčke tragedije, 
pozadini koja se nalazi izvan Grčke, za koju ne siamo što grčki 
narod nije kriv, nego za koju ni grčka vlada ne nosi prvu odgo
vornost. Ona je u tome samo orude drugih interesa. Ona je 
samo uz tudu pomoč mogla da povede politiku provokacija na 
granicama svojih severnih suseda, politiku klevetničkih optužbi 
protiv njih da su oni krivi za gradanski rat u Grčkoj. (Aplauz). 
Samo uz neprekidnu tudu pomoč i potsticanje može jedna tako 
slaba vlada, koja se ne može odreči tude vojske, i tude poli
cije i tudih sredstava za izlaženje na kraj sa sopstvenim narodom
— u čemu uprkos te pomoči več dve godine ima sve manje 
uspeha — samo se tako može tako slaba vlada usudiiti da vodi 
otvorenu agresivnu politiku prema trima susednim državama 
pretendujuči na znatne njihove teritorije i upuštajuči se u niz 
provokacija na granici, bacajuči za njih drsko odgovornost na 
svoje susede. Samo u takvoj atmosferi potsticanja mogu tako 
slabe snage da podižu tako velike pretnje.

Ja doista ne bih na ovome mestu ulazio u unutrašnje stvari 
ma koga naroda, pa ni grčkog, tim pre što sam uveren da bi 
grčki narod sam uredio stvari kod svoje kuče kad mu se u 
torne ne bi tako nepravično i na silu smetalo. I mislim da je od 
svih dokaza na svetu za to da je duboko uverenje i onih koji 
pružaju pomoč takvoj grčkoj vladi, uverenje da bi grčki narod 
začas napravio red u Grčkoj, baš u tome što se ne samo nikako



ne dopusta odlazak st ranih trupa, nego se hoče da se u još 
daleko težoj i potpunijoj meri grčki narod stavi pod stranu 
vlast.

Ali grčka vlada sama, podižuči protiv svoja tri severna 
suseda klevetničku optužbu da su oni krivi za gradanski rat u 
Grčkoj, da oni pomažu i snabdevaju grčku Demokratsku armiju, 
da orui na svojoj teritoriji vežbaju borce i školuju rukovodioce 
Demokratske armije, grčka vlada sama je -ta koja iznosi pred 
svet na rešavanje unutrašnju situaciju Grčke. Zato, i zato što u 
tome grčka vlada nalazi podrške u neobjektivnim postupcima 
nekih članova Anketne komisije, koji bi, — uprkos svima dobi- 
jenim dokazima o tome da se optužba grčke vlade zasniva samo 
na klevetama i falsifikatima, —• hteli da na dnevni red ankete 
stave spoljnu i unutrašnju politiku nezavisnih balkanskih država, 
samo zato smo i mi bili prinudeni da, govoreči o situaciji na 
našoj južnoj granici, bacimo pogled i na unutrašnju situaciju 
Grčke. Oni isti koji vrlo dobro poznaju kakvom su strahovitom 
teroru i istrebljivanju izloženi pripadnici makedonskog naroda u 
Jegejskoj Makedoniji, .a koji su odbili da uzmu u razmatranje 
memorandum naše Vlade o tome kad je on bio podnet Savetu 
bezbednosti, sada bi hteli da nametnu Anketnoj komisiji da. ona, 
pod izgovorom ispitivanja optužaba grčke vlade koje su več 
potpuno uništene dokazima na samoj grčkoj teritoriji, pokuša 
da se meša u unutrašnje stvari drugih država, koje nemaju ni- 
malo pretenzija da >traže tude tutorstvo, jer su sposobne da 
žive samosfralno i umeju da cene svoju nezavisnost. (Burno odo
bravanje).

Ti napori da se radi tako kao da su optužbe grčke vlade 
dokazane, da se produže i pojačaju provokacije protiv severnih 
suseda Grčke, ne bi li se grčki haos proširio :i na naša mirna 
polja, ti napori ogledaju se i u onome što je a.merički pretstav- 
nik u Organizaciji ujedinjenih nacija pokušao da traži. Tu se, 
ni više ni manje, traži da Ujedinjene nacije odobre 'američku 
pomoč Grčkoj i Turskoj, iako je celome svetu jasno da ta  po
litika »pomoči Grčkoj i Turskoj« ima ciljeve koji se nikako 
ne mogu izmiriti sa ciljevima Organizacije ujedinjenih nacija
i svetskog mira; tu se traži da Ujedinjene nacije preduzmu 
aktivne korake, »u cilju zaštite ma koje zemlje od opasnosti 
agresije«, iako se zna protiv koga ta »pomoč Grčkoj i Turskoj« 
treba da bude uperena, i na čiju se tobožnju agresiju misli, 
da se traži da se na severnoj granici Grčke uspostavi stalna 
granična komisija i granična patrola pod nadzorom tobože ne* 
utralnih posmatrača, drugim rečirna, treba da se iskopa dubok



rov koji će definitivno razdvojiti grčki narod od njegovih se
vernih suseda, ili, bolje reči, da se podigne dobra gvozdena 
zavesa ‘iza koje se neče videti strateško pripremanje grčke te
ritorije za tuđe imperijalističke ciljeve. (Odobravanje).

Ja ovo govorim zato da se zna da mi ovde na Balkanu 
dobro razumemo o čemu se radi kod ovog prekomorskog de
santa na Balkan. (Smeh). Opasnost koja se krije u takvoj poli- 
tici ne može doista naiči na osečanja zadovoljstva u našoj ze
mlji, ona doista ne može biti ocenjena drukčije, nego kao 
opasna politika podredivanja čitavih naroda imperijatističkim 
ciljevima. Mi sa zadovoljstvom možemo reči da konstatujemo 
da demokratska javnost u Americi i Engleskoj isto tako dobro 
razume opasnosti u koje takva politika vodi i cenimo mnogo- 
brojne proteste demokratskih ljudi i organizacija u Sjedinjenim 
Državama protiv politike takve pomoči Grčkoj i Turskoj. 
(Aplauz).

Naši narodi svesni su teških žrtava koje su dali oni i 
drugi narodi u odbrani od agresora za svoju slobodu i nezavi
snost. Mi smo svedoci miroljubivosti spoljne politike naše Vlade, 
koja nije propuštala nijednu priliku da po svojoj moči dopri
nese ostvarenju istinskog demokratskog mira i saradnje u svetu. 
Mi smo uvereni, zajedno sa Pretsednikom Vlade, sa ovim vi
sokim domom i svakim našim gradaninom, da je put kojim 
na,ša Vlada îde jedini ispravni put mira i saradnje medu naro
dima. Mi smo isto tako uvereni u duboku istinitost reči Pret
sednika Vlade druga Tita o ogromnom frontu naroda u svima 
zemljama koje hoče mir, frontu kome 'smo pripadali dosada i 
kome ostajemo nepokolebljivo odani i ubuduče. (Burno odo
bravanje).

Smatram da ovde treba odati priznanje našim pretstav- 
nicima u Anketnoj komisiji za grčki slučaj, koji su uspešno 
raskrinkali klevete i falsifikate grčke vlade. U isto vreme mi 
smo puni zahvalnosti sovjetskim :i poljskim pretstavnicima na 
naporima koje su uložili da laž i kleveta ne savladaju istinu.

Odobravajuči u potpunosti politiku naše Vlade u grčkom 
slučaju, kao i celokupnu spoljnu politiku naše Vlade, politiku 
istinski miroljubivu, politiku medunarodnih odnosa na istinski 
demokratskim načelima 'i u cilju obezbedenja demokra-tije u 
svetu, ovaj visoki dom samo je izraz opšteg raspoloženja cele 
naše zemlje i neograničenog poverenja koje naši narodi imaju 
prema drugu Titu, mudrom rukovodiocu celokupne politike 
naše Vlade. (Burno i dugotrajno odobravanje).



Pretsedavajuči: Reč ima narodni poslanik dr Zlatan 
Sremec.

Dr Zlatan Sremec (Izborni srez vinkovački, NR Hrvatska): 
Drugovi i drugarice narodni poslanici, pretsjednik Vlade, maršal 
Jugoslavije drug Tito, izložio je u svom ekspozeu principe naše 
vanjske politike. Mi vidimo da su ti principi konzekventno spro- 
vodenje politike Narodne fronte, politike koja odgovara intere
sima svih naših naroda, svih naših narodnih republika, a to je 
politika koja odgovara interesima Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije.

Ujedinjeni u narodnooslobodilačkoj borbi protiv zajednič- 
kih neprijatelja, naši su narodi dali velike žrtve za :ideal koji je 
zajednički svim našim bratskim narodima. Te svjetle žrtve su 
pale za nacionalnu slobodu i nezavisnost, za vlastitu državnost, 
za narodnu vlast koja če našim narodima osigurati ekonomski 
i kulturni preporod i napredak .

Pod vočstvom druga Tita stvoren je Narodnooslobodilački 
pokret koji je kao bujica zahvatio cijelu Jugoslaviju, stvoren 
je veličanstveni Narodni front čiji program zadovoljava sve 
naše narode, jer su ga oni i stvarali i provodili več od prvog 
dana ustanka, a tokom narodnooslobodilačke borbe i baš za re- 
alizaciju toga programa davali največe žrtve.

Samo tako se može razumjeti ona spremnost svih naših 
naroda, svih naših ljudi, počam od omladine, muškog i ženskog, 
do staraca i stariica, da dadu u borbi sve od sebe, pa i život, a u 
obnovi posl:je oslobodenja da napregnu sve svoje sile da bi 
■se što prije zemlja digla iz ruševina i da bi se što prije pre- 
porodila.

Prirodno je da se samo tako može razumjeti ona stabil
nost koja karakterizira kakonašu unutrašnju, tako i našu vanj- 
sku politiku. Poslije oslobodenja naša narodna vlast nastavila je 
provodenje politike zaštite i unapredenja interesa radnog na
roda Jugoslavije, što je u unutrašnjoj situaciji omogučilo da za 
relativno kratko vrijeme zaliječimo najteže rane koje su nam 
neprijatelji nanijeli u borbi, da sredimo prilike u državi tako, 
da smo več ove godine mogli pristupiti realizaciji prvog našeg 
petogodišnjeg plana industrializacije i elektrifikacije zemlje, a 
u vanjskoj politici da stanemo uz bok slobodnih i nezavisnih 
naroda kao ravnopravan član ljudske zajednice koja hoče mir.

Osnov naše unutrašnje politike jeste bratstvo i jedinstvo 
naših naroda koji su izvojevali sve tekovine narodnooslobodi
lačke borbe i zapisali to u naše ustave.



U našoj državi narod je sam preuzeo vlast u svoje ruke, 
pa je naša i unutrašnja i vanjska politika odredena, stabilna. 
Nema lutanja, nema kolebanja, ni nesigurnosti koja je karakte- 
rizirala staru Jugoslaviju koja je bila ovisna o stranom. kapi
talu. pa je bila privržena u vanjskoj politici stalnim trzanjima i 
nesigurnostima — več prema suikobima medu raznim kapitali- 
stičkim državama.

Nova Jugoslavija vodi i vodiče samo jednu, stalnu i ne- 
promjenjivu politiku, to je politika narodnih interesa, to je poli
tika saveza i saradnje sa svim državama i narodima koji su za 
mir i demokraoiju, to je politika, kako je rekao drug Tito, 
borbe za mir i demokraoiju.

Medu državama u svijetu koje se bore dosljedno za mir i 
demokraciju stoji u prvom redu SSSR. On je djelom, a ne samo 
riječima, dokazao da je naš prijatelj i zaštitinik naših interesa 
kako u narodnooslobodilačkoj borbi tako i poslije rata.

Gospodari stare Jugoslavije nisu slušali glas naroda i od- 
nosili su se neprijateljski prema SSSR. Kolika je ljubav naših 
ljudi prema ruskem narodu, prema cijelom SSSR pokazali su 
događaji narodnooslobodil'ačkog rata i poslije. Ta ljubav naša 
prema Sovjetskom Savezu nije nova. Široki slojevi naših naroda 
i najbolji naši ljudi gledali su na SSSR kao na državu koja. nas 
razumije i nesebično podupire na svakom koraku.

Naročito se očitovala pomoč SSSR na Mirovnoj konfe
renciji u Parizu, kada su Molotov i drugi članovi sovjetske dele
gacije branili naše interese. I tom se prilikom vidjelo ko nam 
je prijatelj. Dok su naši saveznici sa zapada branili one koji su 
tolika zla nanijeli našim narodima — delegacije SSSR, Ukrajine, 
Bjelorusije, Poljske, čehoslovačke branili su naša prava.

Nema čovjeka u Jugoslaviji i u cijelom svijetu koji je 
objektivan i koji ne bi morao priznati ovu pomoč koju nam 
pruža SSSR nesebično i ne tražeči nika.kve ustupke. Zato su svi 
naši narodi srečni i zadovoljni da se mi u vanjskoj politici 
nslaz'mo na istoj liniji na kojoj se nalazi Sovjetski Savez, to 
jest na linijd politike mira i demokracije.

Imperijalistički krugovi, nezajažljivi i nezadovoljni što im 
na putu stoje slobodni i nezavisni narodi, nastojali su i nastoje 
svim silama da poremete normalne odnose medu državama. Neki 
čak huškaju i priželjkuju rat, jer samo u njemu vide mogučnost 
svoje ekspanzije i svojih profita. Naša država je medu državama 
koje 'stoje na braniku mira i sve če učiniti da se mir što bolje 
učvrsti, da bude što pravedniji i dugotrajniji. Toj velikoj ideji 
mira i demokracije služe i putevi druga Tita u Moskvu, Var-



šavu i Prag, služe ugovori o saradnji i prijateljstvu sa SSSR, 
Poljskom, Čehoslovackom, Albanijom i oni koje če naša država 
sklopiti s Bugarskom i svim državama i narodima koji su za 
mir i demokraciju.

Ima li ikoga u svijetu, ko pošteno misli, a koji bi bio 
protiv politike mira i demokracije? A, eto, baš tu politiku 
mira i demokracije provodi naša država. To je osnov naše vanj- 
ske politike, kako je izložio u svom ekspozeu drug Tito i kako 
naši narodi to znaju i to osječaju. Ta naša vanjska politika 
unosi mir i spokojstvo u ovom dijelu Evrope, koji geografija 
naziva Balkanom i koji su neki uporedivali .sa buretom baruta. 
Ovdje su se stvorile i stvaraju slobodne i nezavisne države za- 
slugom samih balkanskih naroda, koji su upoznali metode ka- 
pitalističkih krugova koji su nastojali i nastoje da unošenjem 
nemira stvaraju sebi pozicije i baze imperijalizma.

U svim balkanskim državama vlada miir i čuje se pjesma 
rada, osim u Grčkoj, gdje se sa strane i umjetno podržava ne- 
narodni režim uz pomoč stranih bajoneta i novaca. No-, stvari 
idu svojim tokom. Narod koji brani svoju slobodu i nezavi
snost i koji je pripravan da za to gine, niko ne može uništiti. 
Hrabri i slobodoljubivi grčki narod nastavlja borbu za slobodu 
i nezavisnost.

Naša vanjska politika, kako je izložio drug Tito, je ona 
politika koju naša Vlada konzekventno sprovodi i unutar ze
mlje. To je politika interesa svih naših naroda, svih naših na
rodnih republika posebice, i ujedno interesa Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije.

I kada je Jugoslavija tražila da se Istra i Slovenačko Pri
morje priključe matici zemlji, jer tamo žive Hrvati i Slovenci, 
i kada danas traži da joj se priključe čisti slovenački krajevi 
Koruške, ima li ikoga u zemlji ili van zemlje, koji bi imao 
čistu savjest i poštene namjere i koji bi mogao da kaže da je 
nepravedno da slovenska sela i- gradovi u Koruškoj pripadnu 
matici svojoj — Narodnoj Republici Sloveniji i Federativnoj 
Narodnoj Republici Jugoslaviji.

Naša vanjska politika brani i zaštičuje interese svih naših 
naroda, boreči se za mir i demokraciju. Mi ne tražimo ni pedal j 
tudeg zemljišta, ali tražimo da svi krajevi gde je večina našeg 
naroda, dodu u sklop svoje matice.

Stara nenarodna Jugoslavija, na raznim mirovnim i drugim 
medunarodnim konferencijama, 'prepuštala je naše etnički čiste 
krajeve stranim državama, a vanjska politika FNRJ, pod voč-' 
stvom druga Tita, uspjela je da veči dio nanešene nam nepravde



popravi. Istina, jedan dio još nije popravljen, i kako nam je  iz- 
ložio drug Tito, bilo je pitanje postavljeno pred našu Vladu 
i naše narode: potpisati ili ne potpisati Mirovni ugovor sa Ita
lijom. No, provodeči politiku mira, naši su narodi stegli srce i 
naša je Vlada stavila potpis na mirovni ugovor.

Provodeči dosledno politiku mira i demokracije, naša 
država se osknja i ide paralelno sa svim državama koje su do
sada djelom pokazale i dokazale da poštivaju našu slobodu i ne
zavisnost.

I u vanjskoj trgovini mi smo spremni trgovati i trgujemo 
sa svima koji ne traže nikakvih ustupaka koji bi bili protiv inte
resa naših naroda.

U prvom redu tražimo da se priznaje i poštuje naša suve
renost i da se ne dira u osnove našega Ustava. To znači u medu- 
narodnim odnosima, pa i trgovačkim, da nečemo nikakve po- 
slove izmedu maldh i velikih, nego izmedu ravnopravnih i slo- 
bodnih ljudi, izmedu poštenih kupaca i poštenih trgovaca.

Naša spoljna trgovina odgovara našoj narodnoj politici .i 
mi smo našli i nači čemo države koje hoče da nas pomognu u 
našoj obnovi i napretku.

Baš ovakva vanjska i unutrašnja politika koju provode 
naši narodi pod vočstvom druga Tita, omogučila nam je da 
svladamo sve teškoće u ratu i obnovi zemlje. Baš tak v a ma- 
rodna politika i stvorila je državu u koju gledaju i drugi narodi 
i države kao na uzor.

Jugoslavija u vanjskoj politici ide zajedno sa SSSR, Polj- 
skom, čehoslovačkom, Bugarskom, Albanijom i drugim drža
vama i narodima koji su za mir i demokraciju. Za mir i demo- 
kraciju su svi ljudi na svijetu koji rade, a to je ogromna ve
čina, ia protiv mira i demokracije su oni koji su uopče protiv 
slobode naroda, to su oni koji huškaju na rat, a sami nikad ne 
sudjeluju u bitkama, to su oni koji bi htjeli ponovo da izazovu 
sukobe medu narodima da mogu prodavati ratni- materijal uz 
velike profite, to je onaj mali front, kako je rekao drug Tito, 
ratnih huškača i profitera.

Naša nova država definitivno je prekinula sa starim. Na
rodi Jugoslavije su se uvjerili da je jedino politika Narodne 
fronte, vanjska politika, kako nam je izložio drug Tito, pra
vilna, jer nas je oslobodila starih okova i dala mogučnost da 
krenemo naprijed putem slobode, nezavisnosti, napretka i sreče, 
a to je, na koncu, i svrha svake politike, tj. narodne polit:ke.

Baš radi toga, jer vidimo ovakvu unutrašnju i vanjsku 
politiku, nas mnogo kleveču oni kojima naši narodi ne dozvo-



ljavaju vise da odnose iz naše zemlje naš znoj i muku u obliku 
masnih profita. Oni se ljute, ali 'to naši narodi primaju mirno, 
sjećajući se narodne poslovice: »Ko gubi ima pravo da se ljuti«. 
Medutim, naši su narodi dobili, a što je glavno, oni su sami 
gospodari u svojoj kući.

Radi toga se i dogada danas proseč potpuno suprotan 
onome kada su se naši ljudi radi teških prilika morali iseliti 
čak preko Atlantika. Danas naši iseljenici iz dalekih krajeva 
traže puteve i načine da se vrate u domovinu kojoj su na razne 
načine pomagali i za vrijeme narodnooslobodilačke borbe.

Provodeči i u vanjskoj politici narodnu politiku, politiku 
odbrane interesa Srba, Hrvata, Slovenaca, Makedonaca i Crno- 
goraca, odbrane interesa radnog naroda FNRJ, mi se odužu- 
jemo onim svijetlim žrtvama koje su pale za slobodu, nezavi- 
snost, napredak i sreču svoga naroda.

Mi ćernO ', s drugom Titom n a  čelu, izvršiti sve zadatke koji 
stoje pred nama, u prvom redu Petogodišnji plan industrijaK- 
zacije i elektrifikacije naše zemlje, što če stvoriti uvjete za dalj: 
napredak 1 bolji i srečniji život naštih naroda.

Naša vanjska politika, kako je izložio u ovom domu drug 
Tito, koristi svim našim narodnim republikama i narodima, ko
risti Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji kao cjelini i 
zato pozdravljam i prihvačam ekspoze pretsjednika Vlade mar
šala Jugoslavije druga Tita. (Buran aplauz).

Pretsedavajuči: Lista govornika povodom ekspozea pret
sednika Vlade i ministra narodne odbrane, maršala Jugoslavije 
druga Tita, iiserpena je. Ima li ko šta da predlož'i? (Moša Pi
jade: Molim za reč). Ima reč drug Moša Pijade.

Moša Pijade: Ja predlažem prost prelaz na dnevni red.
Pretsedavajuči: Stavljam na glasanje prost prelaz na dnevni 

red, koji je predložio narodni poslanik Moša Pijade. Ko je za: 
prost prelaz na dnevni red, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). 
Ima li koga protiv? (Nema). Objavljujem da je prost prelaz na 
dnevni red primljen.

Ovim je dnevni red današnje sednice iscrpen i ja ovu sed- 
nicu zaključujem, a iduča se biti zakazana pismenim putem.

(Sednica je zaključena u 13,20 časova).



S A V E Z N O  VEĆE

T r e ć a  s e d n i c a
(31 marta 1947)

Početak u 17,10 časova.
Pretsedavao potpretsednik Franjo Gaži.
Potpretsednik: Otvaram treči redovni sastanak Saveznog 

veča Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugo
slavije.

Zapisnik današnjeg sastanka vodiče sekretar Stevan Jovičič. 
Izvolite saslušati zapisnik prošlog sastanka.

Sekretar Stevan Jovičič čita zapisnik drugog redovnog 
sastanka.

Potpretsednik: Ima li primedaba na zapiisnik? (Nema), 
r^ošto primedaba nema, zapisnik se overava.

Pre prelaza na dnevni red izvolite čuti poslanicu italijanske 
Ustavotvorne skupštine upučenu skupštinama Ujedinjenih nacija:

»Italijanska Ustavotvorna skupština, veran tumač osečanja i 
volje nacije, poverila mi je zadatak da uputim apel skupštinama 
Ujedinjenih nacija, kako bi se teži uslovi Ugovora o miru odmah 
olakšali, a naročito kako ne bi u Ugovoru ostala teritorijalna 
sakačenja, bolna za nacionalno osečanje, kako bi se uštedela 
neopravdana poniženja italijanskoj vojsci, avijaciji i mornarici 
koje su se herojski istakle na strani saveznika, kako bi se izbegli 
finansiski i ekonomski tereti, nepodmošljivi za zemlju osiroma- 
šenu u ratu i upučenu preporodu. Ustavotvorna skupština moli 
takode da se prizna načelo revizije uslovai Ugovora putem 
mirnih bilateralnih sporazuma izmedu zainteresovanih zemalja 
u okviru Organizacije Ujedinjenih nacija i izražava svoje pove- 
renje da če skupštine nacija koje su ušle u rat da brane slo-



bođu i pravednost u svetu, primivši apel italijanskog naroda, 
osigurati ovome največe mogučnosti da konsoliduje republikan
ski i demokratski režim u socijalnom miru i plodnom radu.

Pretsednik Ustavotvorne skupštine 
Teračini, s. r.«

Nekoliko narodnih poslanika podneli su molbe za otsustvo 
i to: Ferid Čengić moli deset dana otsustva zbog neodložnih 
poslova; Čeda Đurđević molii dva dana otsustva zbog neodložnih 
poslova; Jakov Koren moli otsustvo sa III redovnog zasedanja 
zbog bolesti prema lekarskom uverenju.

Predlažem da se ovoj poslednjoj dvojici odobri otsustvo 
koliko su tražili, a Feridu čengiču da se odobri 7 dana. Prima 
li Skupština ovaj predlog? (Prima). Objavljujem da su tražena 
otsustva odobrena kako je predloženo.

Savezno veče je primilo izvestan broj molbi i žalbi koje su 
upučene Odboru za molbe i žalbe.

Prelazimo na dnevni red. Prva tačka dnevnog reda je pre
tres Predloga zakona o državnom završnom računu za period 
od 1 novembra 1944 do 31 decembra 1945 godine. Izvestilac o 
ovom zakonskom predlogu je narodni poslanik Mustafa Vilovič.

Izvestilac Mustafa Vilović (Izborni srez tuzlanski, NR 
Bosna i Hercegovina): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — 
Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, izveštaj o Predlogu zakona o 
državnom završnom računu, koji je pred nama, sadrži period 
u kome smo imali pet samostalnih saveznih budžeta, i to: za 
decembar 1944—januar 1945, februar—mart 1945, april—juni 
1945 i juli—decembar 1945 godine. U ovom završnom računu 
sadržani su isto tako i rashodi i prihodi u ovom početnom pe- 
riodu od 1 do 30 novembra 1944 godine. Na ta j način, ovaj 
završni račun pruža podatke o svim izvršenim izdacima i svim 
prihodima postignutim od oslobodenja večeg dela naše terito
rije tj. od 1 novembra 1944 pa do prelaska na redovno finansi
ranje putem redovnih budžeta, putem prvog redovnog budžeta' 
u 1946 godini, koji smo mi lanjske godine u ovom domu 
usvojili.

Rashodi i prihodi u saveznom državnom budžetiranju u 
ovom vremenskom periodu na koji se odnosi završni račun, 
vršeni su u ravno sedam raznovrsnih valuta, sve do izvršenja



zamena novčanica koje je, kao što znamo, u pojedinim narod
nim republikama sprovedeno u različito vreme.

I pored toga što je ovaj završni račun podnesen za period 
u kome se budžetiralo na jednom delu oslobodene teritorije, u 
situaciji kad su se borbe u našoj zemlji još vodile, i pored toga 
što je bilo velikih tehničkih teškoča zbog poslovanja i finansi
ranja u sedam raznih valuta. Vlada podnosi završni račun našem 
Veču, odnosno Narodnoj skupštini FNRJ na odobrenje tačno 
u roku koji je odreden u Osnovnom zakonu o budžetu, primlje- 
nom u 1946 godini, to jest zajedno sa predlogom budžeta za 
1947 godinu.

Drugovi narodni poslanici, ova činjenica, pored mnogih 
drugih, pokazuje izvanrednu sredenost naše finansiske politike. 
Ona to pokazuje tim više, kad znamo da za vreme bivše Jugo
slavije za period od 1918— 1924 godine nije, uopšte, bilo niti 
jednog završnog računa za pojedine budžetske godine. A prvi 
završni račun koji je podnet Skupštini na odobrenje i koji od 
Skupštine nije niti pretresen niti odobren, podnet je tek 1937 
godine. Taj prvi završni račun koji je podnet Skupštini na odo
brenje bio je takav da se iz njega nije uopšte moglo u dovoljnoj 
meri i tačno ustanoviti niti videti finansiranje koje je vršeno 
za odredeni period, tj. za onu godinu za koju je završni račun 
bio podnet.

Kako se iz ovog završnog računa vidi, ukupno naplačeni 
državni prihodi u periodu od 1 novembra 1944 do' kraja 1945 
godine, znači ukupni savezni prihodi, iznose 9.044,851.425 di
nara a ukupni rashodi u 'tom periodu iznose 15.642,222.128 di
nara, što znači da su izvršeni rashodi u ovom periodu, ako se 
uzme čitav period ukupno, bili pokriveni redovnim prihodima 
za 65%. Ako ovaj period raščlanimo na budžetske periode koji 
su u njega uklopljeni, onda vidimo da su*izvršeni rashodi u 
periodu februar—mart 1945 godine bili pokriveni redovnim 
prihodima sa 34,6%, za april—juni sa 24,8%, a za juli—decem- 
bar sa 69%. Iz ovoga vidimo da su prihodi saveznog budžeta 
u poslednjem budžetskom periodu od jula do decembra 1945 
godine osetno porasli u odnosu na ranije periode. Ako se uzme 
ovaj procenat pokrivenih redovnih rashoda sa redovnim priho
dima, onda vidimo da je taj procenat apsolutno zadovoljavajuei, 
ako se uporedi sa finansiranjem u ostalim evropskim državama. 
Budžeti vrlo velikog broja evropskih država još i dan danas, 
dve godine posle svršenog rata, imaju velike i često mnogo 
veče deficite nego što je imao naš budžet u iznosu od 35% u



periodu dok oslobodenje naše zemlje još nije bilo potpuno za- 
vršeno, odnosno u periodu od novembra 1944 do juna 1945 go
dine. I ova činjeniea dokazuje izvanrednu sredenost finan'siiskih 
prilika već od samog početka u našoj zemlji, pokazuje srede
nost sa kojom ne može da se meri nijedna zemlja koja je bila 
pod fašističkom okupacijom, izuzev Sovjetskog Saveza.

Večina izvršenih rashoda do 31 juna 1946 godine izdata je 
na potrebe naše narodne Armije. Jasno je da je do 31 juna 
1945 godine, kad naša zemlja još nije bila u potpunosti oslo- 
bodena, osnovni zadatak čitavog našeg naroda, svih njegovih 
napora, pa i naših finansija bio usmeren na konačno oslobo- 
denje čitave naše zemlje i čiščenje našeg državnog teritorija 
od okupatora i njegovih slugu. To se vidi i u pregledu rashoda 
i prihoda za taj period, u kome su rashodi za narodnu odbranu 
iznosili 30% od svih izvršenih rashoda u 1945 godini.

Medutim, več posle 31 juna 1945 godine do konca 1945
godine vidi se da su se osetno povečali rashodi na obnovu naše
zemlje i naše privrede i da oni tada iznose: za saobračaj 16% 
a isto tako za ostala privredna ministarstva, za pošte, grade- 
vine, rudarstvo, industriju i poljoprivredu preko milijardu i 
dvadeset i četiri miliona. Ujedno je interesantno istači da na 
treče mesto u ovom periodu od 31 juna do kraja 1945 godine 
dolaze rashodi za socijalno staranje u iznosu od 18,5% svih 
rashoda izvršenih u tom periodu. ii taj fakat rečito pokazuje sta
ranje naše Vlade več u prvim danima po oslobodenju za postra- 
dale u ratu i druge žrtve fašističkog terora, kojih je u tom pe
riodu kod nas bilo vrlo mnogo i u naročilo teškom položaju.

Od ukupno ostvarenih prihoda u ovom periodu, na koji
se odnosi završni račun u toku 1945 godine, največi deo od
39% otpada na prihode od bivšeg državnog monopola. Medu
tim, interesantno jć da več od 31 juna 1945 godine do kraja 
1945 osetno se povečavaju prihodi od državno-privrednog sek
tora i iznose več 35% od svih ostvarenih prihoda u tom periodu.

Na treče mesto dolazi 25% prihoda od poreza, što isto 
tako dokazuje več u ono vreme, odmah posle oslobodenja, sre
divanje i spremnost naših poreskih obveznika da svojoj pore- 
skoj obavezi u novoj državi udovolje.

Ja bih na kraju naglasio da je efekat rashoda koji su uči- 
njeni u budžetskom periodu za koji se podnosi završni račun, 
naročito na polju obnove naše zemlje, na obnovi naše industrije 
i naše poljoprivrede, bio daleko veči nego’ što to pokazuje 
njegov novčani iznos izražen u završnom računu za taj period.



On je bio veći zbog toga što u novcu nisu mogli biti pokazani 
oni ogromni napori i polet radnih masa u našoj zemlji, koji su, 
odmah posle oslobodenja pojedinih teritorija, a pre konačnog 
oslobodenja naše zemlje, doprineli da se onako brzo i brže 
nego u ma kojoj zemlji, osim Sovjetskog Saveza, obnove naša 
industrija i naša poljoprivreda i da se postignu onako krupni 
rezultati i uspesi kojima naša zemlja s pravom može da se po
nosi i koje nam moraju priznati i naši prijatelji i neprijatelji 
u zemlji i van nje.

Odobravajuči ovaj završni račun mi čemo još jednom 
pozdraviti one ogromne napore koje je učinila u ovom prvom 
periodu naša Jugoslovenska armija u borbi za definitivno o-slo- 
bodenje.

Odobravajuči ovaj završni račun mi čemo se još jednom 
setiti i još jednom podvući ogromne napore našeg naroda, koji 
su, naročito posle oslobodenja naše zemlje, učinili da se ovako 
brzo obnove i izgrade naša industrija, naše rudarstvo i naša 
privreda uopšte.

Odobravajuči ga, mi čemo isto tako priznati napore naše 
Savezne vlade na sredivanju privrednih prilika u našoj zemlji, 
a posebno čemo priznati i odobriti one temelje koje je več u 
to vreme, u prvim periodima ovog završnog računa, naša Sa
vezna vlada udarila za ovakvu zdravu privrednu i finansisku 
politiku kakva je danas, koja nam daje jemstvo da če budžet 
koji smo doneli na prošloj sednici isto tako biti u potpunosti 
ostvaren i premašen zahvaljujuči našem državnom rukovodstvu 
i ogromnom radnom poletu radnih masa širom naše zemlje. 
Jz tih razloga predlažem da ovaj završni račun prihvatimo ovako 
kako je predložen. (Odobravanje).

Potpretsednik: Otvaram pretres po zakonskom predlogu o 
državnom završnom računu. Predlog zakona sastoji se od tri 
člana a ima jednu glavu. Ko želi da se javi za reč? (Moša Pi
jade: Molim za reč.) Ima reč narodni poslanik Moša Pijade.

Moša Pijade (Izborni srez Beograd I, NR Srbija): Ja bih 
samo postavio jedno pitanje izvestiocu ili mu skrenuo pažnju 
na član 2. Čini mi se da u članu 2 ima jedan nedostatak. Kod 
člana 2 radi se o torne da se da odobrenje za ovaj račun, ja 
mislim za ceo račun a ne samo za novembar 1944, odnosno za 
vanbudžetske rashode učinjene u novembru mesecu 1944. On je 
tako nezgodno formulisan: „Odobravaju se svi završni rashodi 
na teret budžetskih partija i rashodi na teret obrtnog kapitala



Glavne državne blagajne, kao i vanbudžetski rashodi učinjeni 
u mesecu novembru 1944 godine.” To se može shvatiti tako da 
se odobravaju rashodi na teret budžetskih partija i rashodi na 
teret obrtnog kapitala Glavne državne blagajne, kao i vanbu
džetski rashodi učinjeni u mesecu novembru, i ispalo bi da 
'time odobravamo samo ono što je utrošeno u mesecu novembru, 
a sve ostalo, decembar 1944 i cela 1945, ostaje u sumnji da li 
je odobreno ili ne. Meni se čini da to moramo popraviti. Prema 
tome, trebalo bi da 'se u članu 2 kaže: »Odobravaju se svi izvr
šeni rashodi na teret budžetskih partija i' rashodi na teret 
obrtnog kapitala Glavne državne blagajne učinjeni od 1 novem
bra 1944 godine do 31 decembra 1945 godine, kao i vanbudžet
ski rashodi učinjeni u mesecu novembru 1944 godine”. Onda bi 
stvar bila jasna, a ovako bi, ustvari, odobrili račun za jedan 
mesec.

Potpretsednik: Molim izvestioca da se izjasni po ovome 
pitanju.

Izvestilac: Drugovi. u ime Odbora za privredni plan i finan- 
sije primam ovu izmenu i dopunu koju je učinio drug Moša 
Pijade, jer se stvarno ovde radi o tome da se odobre svi oni 
rashodi koji su izvršeni od 1 novembra 1944 godine do 31 de
cembra 1945 godine i radi iasnoče treba to da unesemo u 
član 2.

Potpretsednik: Pošto se niko ne javlja za reč, prelazimo 
na glasanje. Molim izvestioca da čita član po član.

Izvestilac čita član 1 Predloga zakona o državnom zavr- 
šnom računu za period od 1 novembra 1944 do 31 decembra 
1945 godine.

Potpretsednik: Ko je za član 1 ovog zakonskog predloga, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema) 
Objavljujem da je član 1 jednoglasno prihvačen.

Izvestilac čita član 2 — sa izmenom koju je predložio na
rodni poslanik Moša Pijade.

Potpretsednik: Ko je za član 2 kako ga je izvestilac proči- 
tao, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je član 2 jednoglasno prihvačen.

Izvestilac čita član 3.
Potpretsednik: Ko je za član 3 ovog zakonskog predloga, 

neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je član 3 jednoglasno primljen.



Po svršenom pretresu ovog zakonskog predloga odredu- 
jem, prema članu 30 poslovnika, konačno glasanje dizanjem 
ruke. Ko je za predlog ovoga zakona sa predlogom redakcije 
pretsednika Zakonodavnog odbora u članu 2, kako je izvesti
lac pročitao, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko 
protiv? (Nema). Prema tome, objavljujem da je Predlog zakona
o državnom završnom računu za period od 1 novembra 1944 
godine do 31 decembra 1945 godine u Saveznom veču konačno 
usvojen, pa če se, u smislu člana 63 Ustava i člana 26 poslovnika, 
up ut iti Veču naroda na rešavanje.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, na pretres Pre
dloga osnovnog zakona o starateljstvu.

Izvestilac po ovom zakonskom predlogu je dr Maks Šnu- 
derl. Molim druga Šnuderla da podnese izveštaj.

Izvestilac dr Maks Šnuderl (Izborni srez Maribor— Desni 
Breg, NR Slovenija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — 
Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, podnoseči izveštaj Zakonodav
nog odbora o Predlogu zakona o starateljstvu, nemam mnogo 
da kažem uz iscrpno obrazloženje druga ministra Kirila Saviča, 
koje ste čitali. Zakon je bio podnesen Zakonodavnom odboru 
več pre poslednjeg zasedanja u prošloj godini, ali je dosada 
doživeo više izmena. Zakonodavni odbor, kao i Redakcioni 
odbor, uneli su u predlog više značajnih i bitnih izmena, kako 
bi ovaj v^žan zakon bio što potpuniji i savršeniji. Zakon na
stavlja izgradnju našeg novog porodičnog prava, koja je počela 
Zakonom o braku, zakonom koji je bio primljen od naroda sa 
velikim zadovoljstvom i koji u praksi, uz savesnu kontrolu 
sudova, blagotvorno dejstvuje na sredivanje prilika u bračnom 
životu. Treči zakon u sferi porodičnog prava biče Zakon o 
usvojenju, koji je takode na dnevnom redu ovog zasedanja. 
Zakonodavni odbor je uveren da če i ovi zakon .iz oblasti po
rodičnog prava biti od tako velikog značaja, kao što je i Zakon
o braku i da če ih narod prihvatiti s velikim zadovoljstvom.

Bitno u Zakonu o starateljstvu je prenos starateljstva na 
nove organe, naime od sudova koji su dosada vršili funkcije 
starateljstva na izvršne odbore narodnih odbora odnosno na 
njihove otseke za socijalno staranje. Sudovi su več prema svojoj 
strukturi i načelima vanparničnog postupka mogli vršiti sta- 
rateljski posao samo birokratski, i to, po pravilu, na zahtev 
stranaka, što je bio izraz shvatanja da je starateljstvo u sferi 
privatnog prava. Sud nije imao pregleda na terenu, nije znao



za naročite prilike u mestima, na selima i u porodicama, i zbog 
toga nije mogao prosudivati položaj štičenika i ocenjivati sa- 
vesnost i ispravnost rada tutora i staratelja. Drukčija je s'tvar 
kad starateljske postave vrši organ narodne vlasti na terenu, 
u tom slučaju sreski izvršni odbor, pošto on može u svako 
doba, sam ili preko mesnih narodnih odbora, dobiti uvid u sve 
prilike, može efikasno preduzeti za štičenika potrebne i korisne 
mere i stvarno kontrolirati rad staratelja. A to je vrlo potrebno, 
jer treba znati da ima u državi 280.000 nezbrinute dece i da 
je omladina budučnost naših naroda.

Sem toga se pomoč za staranje za decu prenosi i na ma
sovne organizacije. Obrazovače se starateljski saveti koji se 
sastoje iz pretstavnika društvenih, a naročito omladinskih'orga
nizacija i pojedinaca koje odredi izvršni odbor. Na taj način 
ostvaren je neposredni kontakt od životne sfere štičenika sve 
do samo'g organa starateljstva, pa je time data garancija za 
uspešno i efikasno sprovodenje svrhe starateljstva. Na taj način 
može organ starateljstva i sam neposredno uzeti učešča u sta- 
rateljskim poslovima.

Zadaci starateljstva jesu: odgäjanje maloletnika za svesne 
gradane, odane narodu i državi, i njihovo osposobljavanje za 
aktivno učešče u tiruštvenom radu. Sredstva kojim se ovo po- 
stiže jesu zbrinjavanje, vaspitavanje i obrazovanje.

Moram da spomenem u vezi sa tim i drugi zakonski pre
dlog koji je isto tako na dnevnom redu ovog zasedanja, to p. 
Predlog zakona o izdavanju i rasturanju omladinsike i dečje 
književnosti i štampe, kako bi time naglasio da je staranje za 
decu i omladinu, kako u pogledu fizičkog, tako i u pogledu 
nacionalnog, političkog, intelektualnog i moralnog vaspitanja, 
predvideno Ustavom, postalo stvarnost. A to je bitna odlika 
ovog zakona.

Sem maloletnika spadaju pod ovaj zakon i ona punoletna 
lica koja su sudskom odlukom iišena poslovne sposobnosti. Tu 
se radi o umobolnim i slaboumnim licima, o licima koja su 
podvrgnuta uživanju alkohola, nervnih otrova, kao što su ko- 
kainlste i rasipnici. Postupak za lišenje poslovne sposobnosti 
nije predmet ovog zakona, jer je to stvar sudova na osnovu 
zasebnih propisa, ali če se staratelj za ova lica postavljati od 
strane starateljskih organa po ovom zakonu i starateljstvo 
vršiti od strane tih organa,

Treča vrsta starateljstva tiče se posebnih slučajeva, kad se 
ne stavljaju pod starateljstvo neka odredena lica, nego se zašti-



ćuju time što se za zaštitu njihovih prava i interesa po
stavlja staratelj, na primer, ako su njihovi nosioci nepoznati, 
otsutni itd.

Time obuhvata ovaj zakonski predlog čitavi problem sta- 
rateljstva i rešava ga pravilno, jednostavno, dosledno, bez 
komplikacija, a u celini. Kad imamo pred očima 280.000 nezbri- 
nutih maloletnika označenih u obrazloženju druga Ministra, 
kojima pruža ovaj zakon stvarnu zakonsku pomoč, onda mo- 
žemo da shvatimo kodiki je socijalni, nacionalni i čovečanski 
značaj ovoga zakona.

Iz tih razloga, drugovi narodni poslanici, molim vas, u ime 
Zakonodavnog odbora, da ovaj predlog primite. (Odobravanje).

Potpretsednik: Otvaram pretres po ovom zakonskom pre
dlogu. Za reč se javio narodni poslanik dr Jakov Grgurič.

Dr Jakov Grgurič (Izborni srez Vitez, NR Bosna i Herce
govina): Drugovi i drugarice, narodni poslanici! Vi ste proči- 
tali zakonski projekat o starateljstvu zajedno sa obrazloženjem 
pretsednika Komiteta za socijalno staranje, saveznog ministra 
druga Kirila Saviča.

iDozvolite mi da i ja nešto kažem o ovom projektu.
Naše se zakonodavstvo razvija i stvara u svojoj suštini, po

trebam prilika, ubrzanim tempom, a utemeljeno na napredno- 
demokratskim principima. Do danas doneseni po ovom viso- 
kom domu svi naši zakoni obuhvatili su životne potrebe i 
zahtjeve naših naroda. Obuhvatili su i normirali sve ono što 
je domiijela naroidnooslobodilačka borba i sve ono za što su se 
borili i što su izvojevali naši narodi pod vočstvom maršala 
Josipa Broza Tita.

li ovaj osnovni i okvirni zakonski projekat o starateljstvu 
spada i ubraja se u rad svih naših savremeno donesenih istinski 
demokratskih zakona.

Zakonski projekat o starateljstvu jeste društveno-socijalne 
prirode. On se po svom stvaranju, svojim zadacima i svrsi ne 
može više ubrajati u kategoriju, odnosno u materiju gradan- 
skog tj. privaitnog prava, kao što je to bilo u starim zakonima 
bivše Austrije koja je na nekim našim područjima vladala, a 
takoder ,i. za vrijeme stare Jugoslavije. Naš projekat izdvojio 
se iz materije privatnog prava s razloga toga što njegov za- 
datak po svojim tendencijama obuhvata jače i šire polje, pre
lazi na saradnju, na rukovodenje i kontrolu narodne vlasti i 
‘ime projekat zadobiva javno-pravni karakter.



Usporedimo li bivši zakon o starateljstvu sa našim zakon
skim projektom, uvidečemo golemu razliku izmedu jednog i 
drugog.

Bivše starateljstvo koje je obuhvačeno u nekoliko para
grafa po svojoj formi, svrsi i sadržini nije odgovaralo potrebi 
,i zaštiti maloljetnika i skrbljenika, jednom riječju štičenika. 
U bivšoj Jugoslaviji, sa strane same bivše državne vlasti, malo 
se vodilo računa o maloljetnicima i skrbljenicima i posvečivala 
briga da se njihov .imetak uščuva, unaprijedi i njihovo kultur- 
no-prosvjetno stanje uzdiže. Vodenje starateljstva nad štičeni- 
cimai u bivšoj Jugoslaviji bilo je ako ne potpuno, a <o«no večim 
dijelom prepušteno po glavnijim \ važnijim zadacima t utoru i 
skrbniku. Usljed toga bila im je data mogučnost da se imetkom 
svojih štičenika bogate i vrlo malene ili nikakve brige ne vode
o njihovom društveno-prosvjetnom odgoju. Što su tutor i 
skrbnik pred pupilarnim sudom rekli i tvrdilA, to je i pupilarni 
sud večim dijelom usvajao. Zato su se dogadale u pupilarnim 
masama teške povrede i ošteeenja i u odgojnem i u materijal- 
nom pravcu maloljenika i skrbljenika. Pupilarni sud bio je 
samo jedan formalni forum za vodenje starateljstva ne pazeči 
na to da li tutor i skrbnik savjesno i pošteno upravljaju imet
kom svojih štičenika i da li ih odgojno i duhovno uzdižu .i. daju 
im ono što im je za život bilo potrebno. U najboljem slučaju, 
ako je pupilarni sud pronašao kakve grješke i zloupotrebe tu- 
tora i skrbnika, onda je zaključio da ga pupil, kad se riješi 
starateljstva ,tuži kod redovnog suda. To znači da se nije vo
dilo računa u bivšoj Jugoslaviji o torne da se svaka nedača i 
grješka u svako doba u poslovanju sa imetkom i duhovnim 
odgojem štičenika odmah otstrani, tutora i skrbnika na odgo
vornost pozove. To je bila jedna velika manjkavost ne samo 
u bivšem zakonu o starateljstvu nego i u samoj praksi pupi- 
larnih sudova.

Nasuprot tome osnova i tendencija našega projekta jeste 
sasvim druga. Ona stoji u dijametralnoj opreci sa bivšim Za
konom o  starateljstvu i njegovoj vodenoj praksi.

Naš zakonski projekat, polazeči sa društveno-socijalnog 
stanovišta, u prvom redu postavlja organe starateljstva, izvršne 
odbore sreskih, gradskih i rejonskih narodnih odbora, daje im 
u dužnost da postavljaju staraoce tj. štitnike i skrbnike licima 
koja su nesposobna i nemočna da upravljaju samim sobom i 
svojim imetkom, daje im u dužnost da vrše kontrolnu zaštitu 
nad duhovno-uzgojnim i materijalnim stanjem maloljetnika c



skrbljenika tj. štičenika. Na taj način ova institucija dolazi 
izravno pod osobitu zaštitu države koja budno pazi po svojim 
organima da se savjesno i dobro sa imetkom stišenika upravlja 
i njihov život moralno i uzgojno podiže.

Tokom Prvog svjetskog rata bilo je, doduše, uvedeno sta- 
rateljsko vijeće kod sudova na nekim našim ondašnjim pravnim 
područjima, ali to stairateljsko viječe, koje je imalo samo savje- 
todavni karakter, postojak) je samo na papiru. Malo se .ili ni- 
kako sastajalo i radilo. Od tog starateljskog viječa maloljetnici 
i skrbljenici nisu imali baš kakve, ili nikakve koristi. Ovo isti- 
čem radi toga da približno upoznamo ovu bivšu instituciju, pa 
čemo v.idjeti golemu razliku našeg starateljstva koje je predvi
deno i normirano u ovom našem zakonskom projektu. Naš za
konski projekat formuliše razvitak i postojanje ove institucije, 
daje joj, s obzirom na društveno-socijalni život Štičenika i  nji
hove imovine, vrlo veliku važnost i zadatke, koje imade organ 
starateljstva kao državni organ izvršiti u korist štičenika kao 
pripadnika državne zajednice. Daje mu istodobno starateljski 
savjet sa savjetodavnim glasom koji imade po propisima ovog 
zakona svoju u ovom zakonu predvidenu dužnost izvršiti i 
pomagati organ starateljstva u njegovom radu, a ne kao što 
je to bilo kod bivših starateljskih viječa, koja su bila po svojoj 
funkciji samo jedna fikcija. Ovaj zakonski projekat ovlaščuje 
takode organa starateljstva da vrši svestranu kontrolu nad 
radom staraoca, da budno pazi na njihovo poslovanje i uprav
ljanje imetkom štičenika i ako upozna grješke i nekorektnosti 
staraoca u zanemarivanju odgoja, zaštite i obezbjedenja samih 
štičenika i njihovog imetka, poziva ga odmah na odgovornost, 
izriče nad njim disciplinsku kaznu, predaje ga sudu na kazneno- 
pravni progon i plačanje otštete koju je počinio.

Sve su ovo markantne, pravne i faktične činjenice koje čine 
golemu razliku izmedu našeg i bivšeg starateljstva.

Zaključno podvlačim da ovaj zakonski projekat odgovara 
duhu i interesima naših naroda, koje je st vodo i izvojevao u 
narodnoo'slobodilačkoj borbi, pa je bio potreban da se donese, 
jer če korisno djelovati u društveno-socijalnom životu naših 
naroda, a time i naše zajednice pod vodstvom maršala Tita, koja 
posvečuje osobitu brigu instituciji starateljstva kao faktoru 
izgradnje, obnavljanja i učvrščivanja na društveno-socijalnom 
polju našeg državnog života.

Glasam u cijelosti za ovaj zakonski projekat.



Potpretsednik: Pošto se više ni ko nije javio za reč, molim 
druga izvestioca, da čita naslov i član po član zakonskog 
predloga.

Izvestilac čita naslov i član 1.

Potpretsednik: Ko je za član 1 zajedno sa naslovom kako 
je pročitao izvestilac, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li 
ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 1 zajedno sa naslo
vom jednoglasno prihvačen.

(Za ovim je Savezno veče, glasajuči dizanjem ruke o sva
kom pojedinom članu, jednoglasno primilo članove od 2 do 
zaključno 57 Predloga osnovnog zakona o starateljstvu prema 
predlogu i izveštaju Zakonodavnog odbora).

Potpretsednik: Po predlogu ovog zakona, a prema članu 
30 poslovnika, konačno glasanje odredujem dizanjem ruke. 
Ko je za Predlog osnovnog zakona o starateljstvu onako kako 
ga je izvestilac pročitao, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima 
li ko protiv? (Nema).

Ovim je Predlog osnovnog zakona o starateljstvu u Sa- 
veznom veču konačno usvojen pa če, u smislu člana 63 Ustava 
i člana 26 poslovnika, biti upučen Veču naroda na rešavanje.

Prelazimo na treču tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o izmenama i dopunama Zakona o udruženjima, zbo- 
rovima i drugim javnim skupovima.

Izvestilac po ovom zakonu je narodni' poslanik Sulejman 
Filipovič.

Molim izvestioca da saopšti izveštaj.
Izvestilac Sulejman Filipovič (Izborni srez gračanički, NR 

Bosna i Hercegovina): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — 
Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, činjenica da su u pojedinim 
narodnim republikama i u Autonomnoj pokrajini Vojvodini 
ukinuti okruzi, čija su odeljenja unutrašnjih poslova bila na
dležna za donošenje rješenja po prijavama za osnivanje i obnovu 
rada udruženja, čija se djelatnost prostire na teritoriji jednog 
mjesta, jednog ili više srezova istog okruga ili na cio okrug, — 
nalagala je da se izvjesni propisi Zakona o udruženjima, zboro- 
vima i drugim javnim skupovima saobraze tom činjeničnom 
stanju. U prvom redu toj stvarnosti trebalo je prilagoditi dosa- 
dašnji član 13 koji govori o nadležnosti državnih organa za 
rješavanje prijava za osnivanje i obnovu rada udruženja, kao i



član 19 koji govori o nadležnosti za rješavanje po žalbama 
protiv rješenja organa iz čl. 13.

Ovaj zakonski, prijedlog predvida pored toga i dopunu 
čl. 31 oija je dosadašnja stilizacija davala povoda nejednakom 
tumačenju.

Predloženi članovi 3 i, 4 ovoga projekta desidirano predvi- 
daju da imovina stranaka odnosno udruženja koja u zakonskom 
roku ne podnesu prijavu za obnovu rada ili im obnova ne bude 
odobrena, da njihova imovina postaje opštedržavna svojina, 
odnosno da se ta imovina može daiti na upravljanje drugim 
udruženjima, o čemu če Savezna vlada donijeti bliže propise. 
Ovom dopunom unosi se puna jasnoča u ovo pitanje i pravilno 
se rješava navedenim propisima.

Zakonodavni. odbor nasao je da su predložene izmjene i 
dopune zasnovane na Ustavu i da odgovaraju našim potrebama 
pa stoga, u ime Zakonodavnog odbora, molim Savezno viječe 
da ovaj zakonski prijedlog sa izmjenama koje predlaže Zako
nodavni odbor usvoji. (Odobravanje).

Potpretsednik: Pristupa se pretresu ovog zakonskog pre
dloga. Pošto se niko ne javlja za reč, molim druga izvestioca 
da čita član po član.

Izvestilac čita naslov i član 1.

Potpretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom kako ga je 
izvestilac pročitao, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko 
protiv? (Nema). Objavljujem da je član 1 sa naslovom primljen.

(Za ovim je Veče na isti način, dizanjem ruke o svakom 
pojedinom članu, jednoglasno usvojilo članove od 2 do za
ključno 5 prema predlogu Zakonodavnog odbora).

Potpretsednik: Odredujem konačno glasanje dizanjem ruke. 
Ko je za predlog zakona ovakav kako ga je izvestilac pročitao, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da je konačnim glasanjem Predlog zakona o izme
nama i dopunama Zakona »o* udruženjima, zborovima i drugim 
javnim skupovima usvojen ipa če se, u smislu prop/isa Ustava i 
poslovnika, up ut iti Veču naroda na rešavanje.

Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o dopuni Zakona o poštansko-telegrafsko-telefonskim 
taksama. Izvestilac je Radiovan Mijuškovič. Molim izvestioca da 
pročita izveštaj Zakonodavnog odbora.



Izvestilac Radovan Mijušković (Izborni srez tamnavski, NR 
Srbija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti prilog 
na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, u članu 5 Zakona o poštansko- 
telegraif sko-telefonski m taksama taksativno su nabrojani sluča* 
jevi kada se ne plača taksa za poštansko-telegrafsko-telefonske 
usluge. Pojavila se potreba da i izborne komisije za sprovodenje 
izbora za organe državne vlasti ne plačaju 'te takse i zato je 
ova dopuna ii podneta Narodnoj skupštini na odobrenje.

Potpretsednik: Otvaram pretres po ovom zakonskom pre- 
, dlogu. Da li se ko javlja za reč? (Ne javlja se niko). Pošto se 

niko ne javlja za reč, molim druga izvestioca da čita pojedine 
članove.

Izvestilac čita naslov i član 1.

Potpretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 1 sa naslovom usvojen jednoglasno.

Izvestilac čita član 2.

Potpretsednik: Ko je za član 2, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku), ilma li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 2 
primljen jednoglasno.

U smislu propisa člana 38 poslovnika, odredujem po pre
tresu ovog zakonskog predloga konačno glasanje dizanjem 
ruke. Ko je za Predlog zakona o dopuni Zakona o poštansko- 
telegrafsko-telefonskim taksama, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku), ilma li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog 
zakona o dopuni Zakona o poštansko-telegrafsko-telefonskim 
taksama konačno usvojen, te če se uputiti Veču naroda na 
rešavanje.

Prelazimo na petu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o usvojenju. I po ovom zakonskom predlogu izvestilac 
je Radovan Mijuškovič. Molim druga izvestioca da pročita izve
štaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Radovan Mijuškovič: (Čita izveštaj Zakonodavnog 
odbora. — .Videti prilog na kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, ovaj Predlog zakona o usvo
jenju razlikuje se po svojoj sadržini ne samo od starog jugo- 
slovenskog zakona i njegovih propisa o usvojenju, nego isto 
tako i od svih ostalih zakona gradanskih država o usvojenju. 
Jer, po starom jugoslovenskom zakonu i po svim ostalim zako-



nima stvar usvojenja bila je čisto privatna stvar, dok je po 
ovom našem zakonskom predlogu stvar usvojenja i stvar dr
žavne zajednice.

Jedna od bitnih odlika ovoga zakona je u torne što je, za 
razliku od prakse u staroj Jugoslaviji i u ostalim zemljama, 
nadležnost za rešavanje ovoga pitanja sa sudova preneta na 
organe starateljstva, tako da organ starateljstva vrši. ne samo 
onu ulogu koju vrši sud potvrdivanjem ugovora o usvojenju, 
nego isto tako vodi računa i o tome da li se usvojenje vrši u 
interesu maloletnika.

Druga odlika ovog zakonskog predloga je u tome, što se 
po njemu mogu usvojiti samo maloletna lica.

Treča njegova odlika je što usvojenje mogu vršiti i ona 
lica koja imaju svoju decu.

Četvrta odlika predloga je što po našem zakonskom pre
dlogu usvojitelj od usvojenika mora biti stariji najmanje 18 
godina.

Zatim. naš projekat razlikuje se od starog jugoslovenskog 
zakona i po tome, što se po starom zakonu raskid ugovora 
mogao izvršiti samo uz pristanak obe Strane, dok se po novom 
našem zakonskom predlogu raskid ugovora može izvršiti i po 
traženju jedne ugovarajuče Strane, samo ako je to u interesu 
jedne od ugovarajučih strana.

I najzad, ovde je predvidena uzajamnost. Može se desiti 
slučaj da interesi maloletnog usvojenika nisu sačuvani ako bi 
on i dalje ostao kod svog usvojitelja. U tom slučaju organ sta
rateljstva može narediti da se usvojenik preda drugom licu, 
a do njegovog punoletstva da ga izdržava usvojitelj.

Osim toga još jedna novina u ovom našem predlogu za
kona sastoji se u tome, ako bi usvojitelj zapao u siromašno 
stanje i ne bi mogao da se izdržava, onda organ starateljstva 
može narediti punoletnom usvojeniku da ga izdržava.

Predlažem da se ovaj zakonski predlog primi. (Odobra
vanje).

Potpretsednik: Otv aram pretres po ovom zakonskom pre
dlogu. Ko želi da se javi za reč? (Niko). Pošto se niko ne javlja 
za reč, molim druga izvestioca da čita član po član.

Izvestilac čita naslov i član 1 Predloga zakona o usvojenju.

Potpretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
•da je član 1 sa naslovom jednoglasno prihvačen. .



(Za ovim je Savezno veče, glasajuči dizanjem ruke po
sebno o svakom članu, jednoglasno primilo sve članove Pre- 
gloga zakona* o usvojenju, prema predlogu Zakonodavnog 
odbora i to od člana 2 do zaključno Člana 27).

Odredujem, po poslovniku, glasanje dizanjem ruke. Ko je 
za ovaj zakonski predlog kako ga je izvestilac pročitao, neka 
digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Prema, 
tome, objavljujem da je Predlog zakona o usvojenju u Saveznom 
veču jednoglasno usvojen i, u smislu člana 63 Ustava i člana 26 
Poslovnika Saveznog veča, biče upučen Veču naroda na reša- 
vanje.

Prelaziimo na šestu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
zakona o izdavanju i rasturanju omladinske i dečje književnosti
i štampe. Izvestilac po >ovom predlogu je narodni poslanik Jože 
Lampret. Molim izvestioca da pročita* izveštaj Odbora.

Izvestilac Jože Lampret (Izbornni srez Šoštanj, NR Slove
nija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti prilog na 
kraju knjige.)

Drugovi narodni poslanici, pred nama leži zakonski proje- 
kat o izdavanju i rasturanju omladinske i dečje književnosti i 
štampe. Pošto su drugovi narodni poslanici pročitali opširan 
izveštaj o samom zakonskom projektu, ja ču se osvrnuti samo 
na istorijat ovoga zakona. U članu 26 Ustava imamo podvu- 
čeno da su maloletnici pod naročitim staranjem države. Na de- 
vetoj sednici Ustavotvornog odbora drug Moša Pijade je pre- 
dložio da bi trebalo u Ustavu jedan poseban član da bude po
svečen omladini i učinio je predlog za jedan takav član po 
kome u cilju zaštite zdravog razvitka omladine treba da bude 
zabranjena pornografska i niška literatura. Dečja i omladinska 
književnost stoji pod kontrolom prosvetnih vlasti narodnih re
publika. Država posvečuje naročitu pažnju duhovnom i fizičkom 
vaspitanju omladine.

To je bila osnova ovog zakonskog projekta i ta materija 
je sad dobila svoje zakonsko obeležje baš u ovom zakonskom 
predlogu. Zato što je materija važna, što obuhvata našu omla- 
dinu, predlažem u ime Zakonodavnog ogbora da drugovi. na
rodni poslanici ovaj zakonski projekat u celosti usvoje. (Aplauz).

Potpretsednik: Otvaram pretres po ovom zakonskom pre
dlogu. Da li ko želi da govori? Reč ima narodni poslanik Dra
goljub Jovanovič.

Dr Dragoljub Jovanovič: Drugovi narodni poslanici, kad 
je donošen Ustav u Ustavotvornom odboru, posvečena je naro



čita pažnja zastiti omladine. Isto tako, Ustav je postavio načelo 
da je u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji Štampa 
slobodna. Naravno, dodato je ograničenje da je štampa slo- 
bodna u granicama zakona. Več pre Ustava, Privremena na
rodna skupštdna donela je Zakon o štampi. Taj zakon je docnije 
saglašen novom Ustavu i on je danas u važnosti. U tome zakonu 
sadržane su sve garantije za zaštitu javnoga morala, naročito 
u pogledu omladine.

Meni se čini da je učinjeno več i Ustavom i zakonom sve 
sto treba da se omladina zaštiti u svome vaspitanju kako od 
pornografije tako i o literature i štampe koja rdavo i pogrešno 
deluje. Isto tako, ovaj zakon nezgodno doiazi posle Zakona o 
štampi koji izričito kaže da u Federativnoj Narodnoj Republici 
Jugoslaviji nema prethodne cenzure. Ovaj zakon, u suštini do- 
bronameran i koristan, doiazi da demantuje naše osnovno 
ustavno načelo, da je štampa u našoj zemlji slobodna i načelo 
Zakona o štampi da kod nas nema prethodne cenzure. Ovo je 
jedan izuzetni zakon, a ja mislim da mi ne treba da imamo izu- 
zetnih zakona, čak i ako bi koristili onim kategorijama gradana 
koji su naročito zaštičeni Ustavom. U te kategorije, pored 
omladine, spadaju žene, spadaju srednji siromašni seljaci. spada 
čitav radni narod. Bilo bi nezgodno napraviti presedali, jer bi 
se posle mogao predlagati jedan posebni zakon koji bi štitio 
žene u pogledu literature ili štampe. (Žagor i smeh). Isto tako, 
bilo bi nezgodno da se tražl naročito zakonodavstvo za štampu 
koju bi čitali seljaci, koju bi čitao radni narod. (Žagor i smeh.
— Povici: Za seljake!).

Naročito je to nezgodno zbog toga što se u obrazloženju 
samoga zakona priznaje da nije jasno precizirano šta je to 
omladinska književnost. (Glasovi: A li. . .) .  Ministar Đilas, koji 
je predložio zakon, sam kaže da če se omladinski karakter odre- 
divat: ne po tome što pisac izjavljuje da je neko delo name
njeno omladini ili nije namenjeno ornladim:, nego po njegovoj 
sadržini. Medutim, drugovi poslanici, nista nije teže nego odre
diti koja je knjiga za omladinu i koja mi je za omladina. Veliki 
francuski pisac. kome se svakako ne može osporiti ni levičar
stvo, niti progresivnost, Anatol Frans, govoreči o knjigama za 
omladinu i decu, rekao je: »Deca nikad ne čit.aju ono što se na
ročito za njih piše. Ona su osvojila največa dela svetske knji
ževnosti. čiji pisci nikada nisu pomišljali da svoja dela namene 
omladini«. Tako kaže Anatol Frans, a ta misao može da se raz
vije mnogo dalje. Omladina rado čita klasična dela grčke knji



ževnosti, ilijadu i Odiseju, ma da ih njihovi bezimeni pisci 
nipošto nisu namenjivali omladini. listo tako, Servantesov »Don 
Kihot« danas je u rukama omladine, iako pisac nije mislio da 
ga nameni omladini. »Robinson Kruse«, »Cika Tomina koliba«, 
»Galebova stena«, onda »Putovanje Guliverovo« tak ode nisu 
bili prvobitno namenjeni omladini. (Žagor). Romani Valtera 
Škota i romani Dikensa, neka dela Tolstojeva, pripovetke i naj
bolj: romani Voltera, kad je on najbolji, onda kad piiše »Kan- 
dida«, takode nisu bili namenjeni omladini. Medutim, oni su 
danas svojina omladine.

Kod nas, narodne pesme su svojina omladine, iako su bile 
namenjene i stvarane od čitavog naroda. Da uzmemo samo 
naše pisce, one koji su najomiljeniji kod omladine: Vladimira 
Nazora, Branka Čopiča i Desanku Maksimovič. Oni u svojim 
prvim danima nisu pisali za omladinu, i tek onda kad ih je 
omladina osvojila, kad ih je prihvatila i počela da čita, oni su 
počeli da se opredeljuju i da prihvataju takav rad. Dela jednoga 
pisca jesu kao deca koja izlaze iz krila roditelja koji. nikada 
ne znaju šta če biti s njima. Pisac, kad pusta jedno delo u svet, 
ne zna čija če svojina ono biti. 1 za to, mislim, opasno je i 
teško odrediti neko] cenzuri koje je delo za omladinu, a koje 
nije. i zato če se svojevoljno podvrgavati prethodnoj cenzuri 
jedno delo a drugo ne.

U ekspozeu ministra koji predlaže ovaj zakonski predlog, 
stoji jasno da, pošto nije precizirano šta je omladinska književ
nost, isto tako nije precizirano u ovom zakonu ni šta je omla
dina. (Smeh i žagor.) Ministar Đila'S kaže da projekat ne odre- 
duje granice do kojih se gradani smatraju omladinom. (Smeh i 
žagor. — Glasovi: Ti si fultonski omladinac!) Zato je pret- 
hodna cenzura rizična i opasna stvar.

Isto tako danas je to suvišna stvar u ovoj zemlji gde je 
sva hartija u državnim rukama (Žagor i upadice), gde su štam- 
parije skoro sve u državnim rukama, ili gde su sindikalni 
radnici tako disciplinova.ni da mogu onemogučiti štampanje 
svakog dela koje ovom poretku nije po čudi. Naročito je su
višna opasnost i suvišan strah od pisaca. Književnici i fariseji, 
otkad je sveta i veka, nikada nisu bili opasni ni za jedan režim. 
Oni su uvek služili režimima. bilo zato što su bili nesposobni 
da se protiv njih bore, bilo zato što su hteli da ugodno žive. 
Čak i onda kada su se zvali Leonardo da Vinci, ili Šekspir, Mo- 
lier, ili čak Puškin, oni su bili vrlo dobri sa postoječim vlada- 
jučim režimom. (Glasovi: Dosta, dosta!). U našoj zemlji najugled- 
niji književnici... (Glasovi: Dosta, dosta! — Nečemo slušati



predavanje o književnosti!). Sad ču završiti. . .  Pre r a t a . . .  Ja 
mislim da Pretsednik rukovodi sednicom. (Graja. Glasovi: Dosta, 
dosta!). Oni koji su bili ministri na s t ra n i . . .  (Glasovi: Dosta, 
dosta!. ..) i pomogLi da se donese tripartitni pakt sa Nemačkom
i Japanom, oni su danas na čelu Udruženja književnika. Oni, 
ko  ji su bili načelnici ministarstava, šefovi otseka u ministar- 
stvima (Graja. Uzvici: Dosta!), danas su u Upravnom odboru 
Udruženja književnika. Nema opasnostrf da če oni nešto raditi 
protiv ovoga poretka.

Najzad, mi u Srbiji imamo Radovana Zogoviča i Čedomira 
Minderoviča, i svaka republika ima takvih ljudi, (Graja) koji 
bdiju nad književnošču. i oni neče propustiti ništa što bi bilo 
nepovoljno za režim (Graja i protesti. Uzvici: Dosta, dosta!).

Iz svih tih razloga, ovaj zakon nije potreban. On bi mogao 
biti potreban samo u tom slučaju, ako se hartija pusti u slo- 
bodnu prodaju, i ako sva druga štampa, koja nije namenjena 
omladini, bude slobodna, onda se može nešto preduzeti da se 
naknadno i preko dosada predvidenih mera zaštiti omladina. 
Zbog toga ču glasati protiv ovog zakona. (Graja).

Potpretsednik: Javlja li se još ko za reč? (Moša Pijade: 
Molim za reč). Za reč se javio narodni poslanik Moša Pijade.. 
(Buran i dugotrajan aplauz).

Moša Pijade: Drugovi narodni poslanici, ja želim da budem 
vrlo kratak.

Ovaj zakon vodi poreklo još iz Ustavotvornog odbora kad 
sam podneo jedan predlog koji je sadržavao suštinu ovoga 
zakona. Tada su se svi članovi Ustavotvornog odbora saglasili, 
bili su potpuno složni sa sadržinom moga predloga. Niko nije 
ustao protiv. Mislim da ni gospodin Jovanovič nije tada bio 
protiv. Ali Odbor je smatrao da je moj predlog suviše opširan 
da bi u onakvoj formulaciji ušao u Ustav. I izradena je spora
zumno jedna krača formulacija o zaštiti vaspitanja omladine sa 
izričitom izjavom svih članova Ustavotvornog odoora, da takva 
formulacija, kakva je uneta u Ustav, potpuno poklapa onaj moj 
predlog.

Drugovi, od tada do danas desilo se mnogo puta da se 
izdaju knjige bilo namenjene direktno omladini, bilo da nisu 
omladini namenjene, ali za koje se omladina hvata, koje su 
trgovacki sračunate najviše na omladinsku publiku i na decu. 
Đesilo se da je mnogo takvih knjiga izišlo sa izmišljenim izda- 
vačkim preduzečima. Sedne čovek pa napiše na knjiži: izdalo 
izdavačko preduzeče, stavi ma kakav naziv, na primer, izda-



vaffko preduzeće »Goiub«, ili ne znam šta, i ne zna se uopšie 
ko je to izdao, a izdano je đubre rad; zarade i radi trovanja 
omladine. Mi moramo da zaštitimo omladinu od takve litera
ture. I ovaj zakon nema nikakvu drugu tendeneiju nego da 
omoguči da sprovedema jednu od vrlo važnih odredaba našeg 
Ustava: zaštitu vaspitanja omladine. (Buran aplauz. Uzvici: 
Tako je!).

Nema tu nikakve preventivne cenzure. Ako je neka stvar 
očigiedno namenjena omladini, treba da dobije prethodno odo- 
brenje, treba da se vidi šta če iziči na knjižarsku pijacu cd tih 
stvari koje su namenjene omladini. Mnogo i mnogo stvari iz:o: 
ce bez odobrenja, jer se i onaj izdavač može pozvati na to era 
ta stvar nije namenjena omladini. On može da izda Nata Pin- 
kertona ili Rokambola i ,može reči da to namenjuje celome 
svetu a ne omladini. Ali to če spadati u ono za šta se u zakon
skom predlogu kaže da naročito utiče na vaspitanje omladine, 
pa če vlast naknadno moči uzeti omladmu u zaštitu od takve 
literature koja na vaspitanje omladine može samo rdavo da 
utiče. (Dr Dragoljub Jovanovič: To može i u zakonu da se 
kaže!) Mi hočemo da sprovedemo principe našeg Ustava, jer 
nam je vaspitanje omladine na srcu. Omladina koja je toliko 
dala u osiobodilačkom ratu i koja danas toliko daje za 
izgradnju i obnovu naše zemlje, ima pravo na punu našu brigu,
i mi hočemo da se odgaji omladina i deca onako kako bi po
stali korisni Članovi društva i da ih nikakav rdav uticaj ne 
zahvati. (Aplauz). Mi nečemo da dopustimo da neko švercuje 
svakojake uticaje na omladinu. Hočemo unapred da ne dopu
stimo da izide na pijacu jedna loša knjiga koja može rdavo da 
utiče na vaspitanje omladine. I to je potpuno u skladu sa Usta
vom i potpuno na bazi Ustava. J zbog toga mislim da možemo 
odbiti sve te priče koje smo malopre čuli, tobož u zaštiitu slo- 
bodne štampe, naravno slobodne štampe shvačene onako kako7 
se shvataju sve stvari sa one klupe. (Burno odobravanje).

Potpretsednik: Pošto se niko više nije prijavio za reč, 
molim druga izvestioca da čita član po član ovog zakonskog 
predloga.

izvestilac čita naslov i član 1 zakonskog predloga.

Potpretsednik: Ko je za naslov i član 1 ovog zakonskog 
predloga, neka digne ruku. (Svi dižu ruku, sem poslanika Dra- 
goljuba Jovanoviča). Objavljujem da je naslov i član 1 pri- 
mljen. Samo jedan glas bio je protiv.



(Za ovim je Savezno veće, glasajuči dizanjem ruke o sva
kom pročitanom članu, usvojilo članove od 2 do 6 zaključno 
prema izveštaju Zakonodavnog odbora. Samo jedan glas bio 
je protiv).

Izvestilac čita član 7.

Potpretsednik: Ko je za član 7 ovog zakonskog predloga, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Objavljujem da je član 7 
jednoglasno primljen.

Po pretresu ovog zakona, a prema članu 30 poslovnika, 
odredujem konačno glasanje držanjem ruke. Ko je za ovaj pre
dlog zakona, kako ga je izvestilac pročitao, neka digne ruku. 
(Svi sem jednog, dižu ruku). Objavljujem da je Predlog zakona
o izdavanju ti rasturanju omladinske i dečje književnosti i 
štampe prihvačen u Saveznom veču velikom večinom glasova 
protiv samo jednog glasa, i da je konačno usvojen. U smislu 
člana 63 Ustava i člana 26 Poslovnika Saveznog veča, predlog 
če biti upučen Veču naroda na rešavanje.

Pošto je vreme poodmaklo, a dnevni red jo-š nije iscrpen, 
predlažem Veču da se današnja sednica zaključi a sledeča da se 
održi sutra, 1 aprila, u 16 časova. Konačno još predlažem da 
se dnevni red dopuni sa još jednom tačkom: odobrenje uredaba 
koje je donela Vlada FNRJ na osnovu Zakona o ovlaščenju 
Vladi FNRJ za donošenje uredaba po pitanjima iz narodne 
privrede. Prima Li Veče ovu dopunu? (Prima).

Ovu sednicu zaključujem, a sledeču zakazujem za sutra u 
16 časova.

(Sednica je zaključena u 19,30 časova).
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ВЕЋЕ НАРОДА

Т р е ћ а  с едница
(31 марта 1947)

Почетак у 17,10 часова.
Претседавао претседник Јосип Видмар.
Претседник: Отварам трећи редо©ни састанак III редов- 

наг заседања Већа народа Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југославије.

Записник данашње седнице водиће секретар Јоза Мили- 
војевић. Молим секретара да прочита записник другог ре- 
довног састамка.

Секретар Јоза Миливојевић чита записник другог ре- 
довног састанка од 29 марта 1947.

Претседиик: Има ли прим-едаба на запис-ник? (Нема). 
Пошто примедаба кема, записник се оверава.

Прелазимо на саопштења. Савезно веће доставило je 
Већу народа на решавање коначно усвојени текст Предлога 
■:>пштедржавног буџета за буџетску 1947 годину.

Извешта.вам Веће да су претседници оба дома Народне 
скупшгане коистатовали да су оба већа усвојила истоветне 
текстове Предлога општедржавног буџета за буџетску 1947 
годину.

Усваја ли Веће овај извештај? Ко je за, нека дигне руку. 
(Сви дижу руку). Ко je против? (Нико). Објављу.јем да. je 
Народна скупштина усвојила Општедржавни буџет са Фи- 
на«сиским заксном за буџетску 1947 годину, којм ће бити, у 
смислу члана 34 Пословни.ка Већа народа, достављен Прези- 
дијуму Народне склшштине ради лроглашења.

Саопштавам Већу да je народни посланик Винко Петро- 
вић поднео молбу да буде разрешен дужности секретара



Већа, јер дужност секретара ке мсже обављати због презау- 
зетасти v другим функцијама.

Предлажем да друга секретара р-азрешимо дужности. 
Ко je за, нека дигне р,уку. (Сви дижу руку). Je ли ко против? 
(Није). Дг-кле, досадашњи секретар др.уг Нинко Петровмћ 
разрешен je дужности секретара Већа народа.

Требало би да истовремено изаберемо новог секретара. 
Има ли ко какав 'предлаг?

Нинко Петровић: Предлажем за секретара др Бршка 
Чубриловића.

Претседник: Има ли ко још какав предлог? (Нема). 
Пошто нема другог предлога, стављам предлог Нинк-а Пе- 
тровића на гласање. Ко je за предлог да за секретара изабе- 
ремо друга Чубриловића? (Опште одобравање). Обј'3(вл>ујем 
да je друг Бранко Чубриловић изабран за, секретара Већа 
народа и позивам га да заузаде своје место.

0'гсустВ'а народних посланика. — Народни посланик 
Михаило Апостолски моли 5 дана отсуства због службеног 
посла. Вера Ацева моли 10 дана такође због службеног 
посла. Предлгжем Већу да одобри ова отсуства. Прима ли 
Веће мој предлаг? (Прима). Објављујем да je народним по- 
сланицима одсбрено тражено отсуство.

Прелазимо на прву тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога закона о државном завршном рачуну за .период од 1 
новембра 1944 до 31 децембра 1945 године. Моли.м друг-а 
известиоца др Војина Царића да поднесе извештај Одбора.

Известилац др Војин Царић (HP Србија —- АП Војво- 
дина): Другови народни послшици, Одбор за привреднн 
план и финаисије Beha народа Народне скупштине ФНРЈ 
претресао je овај завршни рачун за период од 1 новембра 
1944 до 31 децембра 1945 гсдиие и о томе п-однео Већу на- 
рода следећи извештај. (Чита одборски извештај. — Видети 
прилог на K.pajiy књиге).

Другови народни посланици, ако се узме у обзир да je 
за време тога периода још тргјала борба у нашој отаџбини, 
да су за време целог лрвог раздобља тога периода још знатни 
делови наше отаџбине били под окупаиором, да je наша 
земља нарочито била у-ништена од окупатора, опљачкана и 
упропашћена, као и чињеница да смо v земљи имали много 
разних в^алута остављених од разних окупатора, које смо 
морали заменити, да смо морали од лочетка у скоро свим 
крајевима да ебнављамо саобраћај и разорен-у нашу прп-



вреду, да je ставл*амо, такорећи, на ноге, ако се свему томе 
дода још и то да се у самом почетку није мстао знати, како 
рече Министар финансија Савезне владе, ни тачан плафои 
расхода и прихода, онда се мора нагласити да смо ми за тај 
■период буџетирање извршили онако како се могло и пот- 
пу-но успешно остварили задатак. Зато предлажем и са caoje 
:стране да се овај законски' предлсг усвоји овако »ако je 
•предложен Већу народа. (Одобравање).

Претседник: Чули сте извештај друга известиоца. Отва- 
рам дискусију и претрес. Жели ли ко реч о овом законеком 
предлогу? (Нико се не јг<вља). Прелазимо »a; читање и 
гласање.

Известилац др Војин Царић чита члан 1 законског пре- 
длога. (Видети прилог на крају књиге).

Претседник: Ко je за члан 1, нека дипне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je члан 1 
законског предлога усвојен.

(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руке, при- 
мил1о и чланове 2 и 3 Предлога закона о државном завршкзм 
рачуну за период сд 1 новембра 1944 до 31 децембра 1945 
године).

Према томе, законски предлог примљен je у гтоједино- 
стима, те прелазимо на гласање у целини. Гласаће се диза- 
њем руке. Ко гласа у целини за Предлог зак-опа о државном 
завршном рачуну за шериод од 1 :н!свембра 1944 до 31 де- 
цембра 1945 године, нека дигне руку. (Сви дижу руку). Има 
ли ко против? (Нема). Констатујем да je тиме Закон о 
државном завршном рачуну за период од 1 '.навембра 1944 
године до 31 децембра 1945 године коначнО изгласан у Behv 
народа и да ће бити утгућен Савезном већу на решавање.

Прелазимо на другу тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога основ'ног закона о старатељству. Известилац Законо- 
давног одбора по овом закону je др Душан Братић.

Др Душан Братић (HP Србија — АП Војводина): Дру- 
гови народни посланици, Савезна влада упутила je Законо- 
давном одбору преко Претседника Већа народа Предлог 
основног закона о старатељству. Законодавни одбор je на 
својим седницама од 18 и 19 марта узео у претрес законски 
предлог, учинио потреб.не измене и до>пуне које су садржаме 
у извештају Законодавног одбора, који je штампан и дру- 
говима народним посланицима пре неколико дана раздељен



на лроучавање, па сматргм да није потребно да тај извештај. 
овде читам. (Видети ттрилог на крају књиге).

Као што сте из извештаја видели, измене и допуне су 
доста обимне, али се промене углавном састоје у томе што 
■су поједине мисли прецизније и јаоније изражене и поједиие 
мисли, са«држа«е у појединим законским прописима. згодније 
формулисане.

Међутим, ниједна основна мисао и ниједан принцип 
владиног предлога закона, нису измењени, тако да je његова 
линија остала потпуно нетакнута.

Овај зак-онски предлог je разрађивање и спровођење у 
живот уставних одредаба чл. 26 и чл. 38, према којима мало- 
летна лица стоје под нарочитом заштитом државе и да 
држава посвећује нарочиту пажњу омладини и заштићује 
њено васпитање.

Више чињеница диктира шотребу што бржег доношења 
овог закона. Ja hv навести само неке и то мајважније. Прва 
je чињеница да ми имамо данас у земљи још десетине хи- 
љада раггне сирочади. Наша народна држава учинила je и 
чини овакодневно максимум напора да ову ратну шрочад 
обезбеди у сваком погледу. Али, доношење овог закона се 
указује као бита« усло.в да се правилном орпанизацијом ста- 
ратељ-ства и обезоеђењем ефикасног и правилног функцио- 
нисања орга,на старатељства конамно збрине велики број 
ратне сирочади и обезбеди њихово ваопитање. Друга je чи- 
њеница да ми осим ових малолетних имамо у земљи и дру- 
гих лица која ,по овом за.кону долазе под старател>ство, или 
из других разлога треба да им се лсстави старатељ, јер cv 
неогтособна. или су отсутна и нису л- стању да се старају 
својим 'Правима и интересима. Трећа je чињеница д& смо до 
данас iy нашој држави имали шест правних подручја у по- 
гледу старатељског права и регулиеаЈња односа који извиру 
из старател>сксг права. Овај закон обухвата целокупну про- 
блематику «ашег старатељствг1, поставља/ je на јединствену 
основу и -на иста начела у целој земљи.

Овај закон je саставни део лородичног права, чија je 
оонова Зажон о браку. Заксш о старатељству заједно са За- 
KO'H'&M о усвојењу чини једну органску целину и по <сврси и 
по иамени. Битна његова карактеристика je да се старатељ- 
ство не сматра више као лриватна ствар, већ као ств£|р од 
И'нтереса за државнгу: и друштвену заједницу и, лрема томе, 
фушција старатељства није више приватна ствар него функ- 
ција јавног карактера, а заштита коју држава пружа врши:



се и у интересу друштвене заједнице те je, према томе, 
дужност сваког грађанина, уколико «е постсје законски 
разлози да се не прими ове дужности, да се старатељства 
црими.

Важно je знати ко се ставља под старатељство и коме 
се све даје заштита ino овом закону. Псд стг.ратељстзо се 
стављају сва малолетна лица без родитеља као и она лица 
која с-у из других разлсга неспосоона да се сама стара'ју о 
својој личности и о имовинским правима и интересима, a то 
ће у највише случајева бити слабоумна, малоумна лица и 
расишшци. Осим тога старатељство ће се узети за оне слу- 
чајеве за које закон посебно прописује, као што cv отсутна 
лица мојима' треба да >се постав<и старатељ за имовину и за 
његова права и интересе.

Сврха старатељства j e  првенствено да се збрињзвањем, 
васпитањем и образовањем малолетна лица Kfcja су под ста- 
ратељством одгоје зг свесне гргђане, одане народу, и 
држави и да се оспособе за активно учешће у државном 
раду, као и старање !с личности других лица стављеиих под 
старатељство и обезбеђење имови.не и осталих права и инте- 
реса лица >под старатељством. Органи старатељства, како их 
овај Зс.кон гтоставља, су извршни одбори среских одбсра. 
Та се функција преноси на извршне одборе среских народ- 
них одбора и то из практичних и корисних разлога. На жа- 
лост, у 'послсвима старатељетва пренета j e  на народне одборе 
из разлога што заштЈгга деце спада у ооцијалну делагаост 
нарсдне државе, а cb,?i се може најуспешније спроводити 
преко народних одбора, јер су они у најбољој могућнсети 
да у свако доба преузму стварне мере за! ефикаону заштиту 
лица која cv под старатељством.

Да би се те сврхе у пуном опсегу сствариле, закон 
предвиђа и старатељске саветодав-не органе, ксји се састоје 
од појединих претста©ника друштвених организација и по- 
'јединих грађана, а старатељски органи сслањаће се у раду 
на друштвене, «арочито омладинске сргавиза.ције, так̂ С' да je 
загарантованз луна заштита оних који су под стзгоатељ- 
ством, јер je сигурно да се код овакве организације неће 
мсЉи догодити случај да неко лице неће бити под старатед,- 
ством или |Под заштигом закона ако му je за.шгита за-иста 
потребна.

Као што сам рекао, сгаратељска функција je јавна функ- 
Ција. Дужност стараоца према малолетнику v погледу ста- 
рања o његовој личности. његовим правима и интересима,



'иста je као н дужност родитеља, а малолетни се односи 
према стграоцу као према. родитељу.

Сасвим je разумљиво да за.кон у погледу вршења дужно* 
сти стараоца поставља каутеле које спречавај.у стараоца да 
своју дужност злоупотреби и искористи на штету малолет- 
ника — он мора да има моралне и политичке квалификације 
да би могао да буде постављен за стараоца.

Функција стараоца je одговорна, али не и тешка, због 
тога што стараоцу стоје н>а> расположењу старатељски орга>ни 
и саветодавви органи, а и сваки грађанин чиј.г, je дужност 
да му у вршењу дужности помогне. Да би у што потпунијој 
мери могао да одговори дужности, закон наводи случај када 
се неки грађанин не Mopsi примити функције старатељства, 
као што je, на пример, ,кад би то било на штету интереса 
оног лица које треба ставитл под старатељство. Искључена 
je могућност да стараоци злсупотребе старатељску влгст. 
Каутеле су прецизне и јасно ггостављене, контрола над радом 
стараоца je интензивна, тж о да ће свако злоупотребљ2вање 
одмах на лицу места бити отклоњено. Старалац je одговоран 
за сву штету коју нанесе малолетнику.

Одредбе OB'cr зажона примењиваће се на све случајеве 
старатељства који cv установљени до ступања на снзгу овог 
закана, Да би се тај старатељски апарат могао ставити- 
одмах v погон, овлашћене су народне републике, сдносно 
министри социјалног старања народвих република да могу 
донети прописе о преношењу функциј.а са досадашњих 
органа старатељства на нове, тј. на среске извршне одборе.

Овај закон, коначно, сачињава велику и значајну карику 
•у изградњи нашег социјалног законодавства и у изградњм 
породичног права, г, биће уједно и моћа.н инструмент стара- 
тељских органа за посгизање сзрхе и испуњење задатака 
старатељства. Он je један доказ више о бризи и старању 
наше народне државе према ратној сирочади и омладини 
и долази у прави час да задовољи једну потребу у области 
старања о смладини.

Из тих разлога Зак'о«одавни одбор моли Веће народа 
да овај законски предлог прими онако како га Законодавни 
одбор предлаже. (Аплауз).

Претседник: Чули сте извештај Законодавног одбора. 
Отварам дискусију о ‘свом законском предлогу. Дајем реч 
министру Савезне владе Кирилу Савићу.



Мшшстар Владе ФНРЈ Ккрило Савић (HP Србија): Дру- 
гови народни посланици, после овог извештаја: известиоца. 
Законодавног одбора, ja не бих имао потреое да говорим 
Бећу 'о 'овом закону, јер сте и раније сами, а после овог го- 
вора још више, убеђени о потреби његовог даношења a 
исто тако и о његовој обради. Па ипак, да бих' одговорио 
својој дужности, дозволите ми да к-ажем неколик.о речи и 
да се задржим на суштини, не улазећи <у. поједине одредбе 
хоје су осветљеие говором извесшоца.

Ово ново доба, нова ера нашег живота одликује се од. 
оног дој|учерашњег не само по аблику нашег држав«ог уре- 
ђења, већ je разлика међу њим-а дубља и значајнија, изме- 
шена je сама садржина, смисао нашег друштвеног живота и 
делања. Упоредо с променом смисла и садржине наше дру- 
штвене активности дошла je и промен-а метода рада;. На тој 
^трани промена je у томе, што се данашње доба не задо- 
вољава тиме да доиоси законе и уредбе, да прсшисује пра- 
вила, већ се стара о непосредном и пуном извршењу онога 
што je, као нужн'0', законом прсшисано. Знамо да до јуче 
није било та.ко. Било je и добрих закона, али «ије било 
добрих дела. Многи закони били су мртворођенчад.

Та битна одлика овог hob'ot доба огледа се нарочито 
јасно и v социјалном збрињавању, које je наша* нова држава 
одмах, од првог дана свог постанка одлучно примила на себе- 
као нужну и достојну потврду свог битисања. Та социјална 
бриг-а и старање раширили cv се на све области друштвеног 
живота, продрли су iy- дубину, и у крајњи кутић наше за- 
'једнице. И. ево, овим законским пројектом допиру до 
оних последњих јединки, да сваком недорасло-м или немоћ- 
ном пруже родитељску бригу и старање.

Установа старатељства није новина. Она je, може бити, 
исто толико стара као и друштвена заједница, али ова, овим 
гаконаким пројекиом предвиђена установа старател>ства 
одликује се од оне дојучерашње по свом основ«ом циљу, 
ло садржини, no начину и средствима којима се ‘о<на 
сстварује.

Прво, у погледу ци.га овај законски пројекат као главни 
објекат старања узима сааду личност, као живо и духовно 
биће, и стара се да се о ш  одржи и развије као вољни субје- 
кат и активни чинилац у крилу друштвене заједнице. Зато 
члаи 2 законског пројекта каже: „Сврха старатељства je 
да се збрињавањем, васпитањем и образовањем малолетна 
лииа која су под старатељством одгаје за свесне грађане



одане народу и држави и да се сспоссбе за активно учешће 
у друштвеном раду, као и старање о личности других лица 
стављених под старатељство.”

Ни имовна права и материјал-ни интереси лица под ста- 
ра^ељством нису овим законским пројектом зшемарени, али 
je на прв'ом месту истакнута брига о индивидуалном развоју 
које и чини праву, а, може бити, и једину вредност човека. 
Знамо да je досад брига старатељства 6ил£! упућена у с-асвим 
другом правцу. Бринули су се поглавито, а пснегде искљу- 
чиво о томе да се материјална заоставштин» предака; сачува 
до »пуВолетства наследника,, али о старању за самог штиће- 
ника, о његовом д у х о в н о м  бићу и вредности — о томе се 
мало или нимало није водило рачуна.

Ос,им ових редовних случајева старања <с малолетници-ма, 
овај за.конски пројекат у својој трећој и четвртој глави 
уводи и старатељство над лицилга лишеним пословне опо- 
собноети и над имовинсм отсутних, ради заштите њихових 
права- и интереса.

Стграоци, v већини случајева, за> овакво старање нису 
били дорасли, а join мање cv били на то упућивани од др- 
жавних органа старатељства. Ти органи старатељств-а, ста- 
ратељске судије, и сами су били далеко од самог објекта 
старања, од штићеника. Они нису знали ic њему ништа друго 
него оно што je било у актима и деловодним протоколима.

Очигледно je да je ca променом правца и циља: стара- 
тељства морао-бити промењен и метсд; требало je из основа 
изменити установу старатељства. To je и учињено тиме што 
се тај социјални задатак св-им законским пројектом пренсси 
од судова на оне органе нсве народне власти који су нај- 
ближи, који могу бити у непрекидном н непосредном додкру 
са штићенадшм, кој.и га једнгко имају пред очима и мо.гу 
посматрати процес његовог телесног и духовног развоја у 
социјално корисну јединку. Само њих je овај закон могао 
позвати да у сваком случгју преузимају иницијативу како 
ради заштите материјалних интереса, тако и ради најбољег 
развоја духовних и радних сгтссобности штићеника.

Овај законски пројекат иде к томе циљу и у томе пргвцу 
■значајан корак даље. Он задржава устансву. стараоца, али 
он њега чини органом старатељске власти, као што je то 
рекао и друг известилац. Одређивање стараоца не ослобађа 
органе старатељства од дужности и «сбавезе да сши воде 
непрекидан надзср како над штићенико.м тако и над радом 
стараоца, који je само њихов сарадник.



Да би се што боље ■постшгао циљ који поставља овај 
законски пројекат, он je као новину увео и устанрву стара- 
тељских повереника и стара.тељског савета. Пројект проти- 
сује дужност сваком грађанину да се прими дужности ста- 
раоца, ка.д га за то одреде надлежни органи старатељства.

Овај и овако смишљен законски пројекат претставља 
нарочиту лотребу у овом времену и у приликама' које су 
настале посл.е ужасног рата, који je вођен .с «намером да 
уништи све што не показује видну вољу да се без 1пр’стив- 
љења покори ожрутној вољи злог.а освајача. T.ai демонска 
сила успела je да наше народне масе подели «а ткжорне и 
непокорне, да их дигне једне против других и да на тгј 
начин CBojiy и без тога страшну улогу разарања j'ciu појача 
и међусобним клањем и уништавањем.

За илустрацију те велике беде навешћу овде неколико 
података о деци 'наших палих бораца и жртава фашистичког 
терора. Знамо да je и у томе погледу највише пострадала 
Босна. Према досад прикупљеним подацима тамо има окру- 
гло 25.000 деце палих бсраца, жртава фашистичког терора 
и рата, која су остала без оба родитеља. Такве деце у 
Србији има преко 13.000.

Немамо још тачних података из других релубллка, али 
можемо, према укупном броју ратне оирочади, који изнсси 
преко 280.000, закључити да укупан број децс огз сбд 
родитеља није мањи од 50.000. Поред ове ратне сирочади, 
жртава р|2та, има у кашој земљи велики број сирочади чији 
су родитељи умрли природном смрћу. По подацима којима 
рааполаже Комитет за социјално старање, укуиан број те 
деце без оба, родитеља из-носи 101.123. Тим бројем нису 'ебу- 
хваћена деца одбеглих усташа у Босни, које ће тамо бити 
око 10.000, према подацима које -смо ових дана Дсбшш. 
Ииа такве деце четника и у Србији, а биће 'исто тако и 
деце ратних за^сбљеника који се нису вратили. Исто тако 
има деце немачке народности, чији су родитељи фолксдој- 
чери који cv на.пустили и ову земљу и у њој своју. децу.

Вођена идејом социјалне правде и осећањима хухманости, 
наша нова држава прихватила! je и лрихвата и ту децу наших 
разбојника и нацистичких зликшаца, У дечјим домовима 
смештено je већ данас ’око 2.000 немачке деце без родитеља 
и збринута су о»а на: исти начин као и деца наших жртава 
које су пале од њиховмх зликов'ачких руку. И та деца 
крвника и разбојника треба сад да добију, «ове 'Племените 
родитеље, који ће их извести на пут 'општег добра, a то



опште добро je смисао и диљ наше «ове државе. Можемо 
дбнити да укуггшн број деце којима- треба 'постасвити стара- 
теље таноои у нашој зешви око 150.000.

Ето, из ових изјгва и ових -образложења која су дата. 
ви сте убеђени да je овај закок једна нужност. и ви ћете му 
затс> ваишм иристанком и дати сиагу закона, закона државне 
воље. (Аплауз).

Претседник: Као други пријављени ловорник има реч 
народни посланик Алекса Томић.

Алекса Томић (HP Србија): Дру^ови и другарице, ако 
ма и 'нехотице бацимо поглед «а н-аше заксине, -на законе који 
оу. у сагласностк оба дома донети у »овој в и тк о ј  кући. 
уочићемо:

прво, да су сви закони један за другим следовали сао- 
бразно закону реда;

друго>, да -су сви закони 'међусобно п.овеаани, лретстав- 
љајући једну хармоничну целииу;

треће, да су сви изграђени на темељима прожимања тео- 
рије и страксе, и

четврто, да je оеновни мотив нашег законодавства тежња 
за изменоим лика човека и друштва у сврси остварења соци- 
јалне шравде и друштвене солидарнасти.

Само два, примерка̂  из досад донеткзг законодавства. 
Прво, реч две о нашем сирганском закону, о нашем 

Уставу. Устав старе Југославије, и да иије дошло до про- 
,мена до којих je дошло, био je гиструлио. Ваљало ra  je изме- 
нити што inpe, к ми омо га изменили. Јер, упркос народном 
суверенитету, v старој Југославији врховна je власт дар'о- 
вана једној иородици; упркос индивидуалним правима чо- 
вака и грађанина, краљевска je породица света и неорико- 
■оновеиа, и упркос принцша једнакости, «ајузвишеиијем у 
друштвеном жшоту, власт je везана за једну динаетију. 
Према томе, монархија je за мене претстављала, као и за 
све поштене људе, политичку тамницу и соци јалну неправду, 
а реапублика лолитичку слободу и социјалну оравду.

Али, наш je Устав и федералистички. Шта то значи? 
Да ли се овим системом слаби оргаишациша моћ и онага 
наше државе? He, »икако. Наша сиага, наше богатство прет- 
стављено je у многоструком животу федералних јединица, у 
градовима, селима и разноврсним заједни.цама разасутим по 
земљи iy велик-им и малим круговим.а. HiO', наш федерализам. 
не би нас смео одвести iy другу крајност, не би се емео пре-



творити у себичдаст, свести «а „уско срце”. Зато je он улот- 
ггуњен централизацијом, али не централизацијом споља већ 
данутра, не централизацијом силе него свешћу, виооком 
СЕешћу свих наших народа о потреби. браггства' ји јединства,
о историској неминовности и «ужности наше др!жа®не 
заједнице/

Најзад, наш je Устав и изравито социјалан. Република и 
федерација само су оквири. У такаов сжвир може се оместити 
какзо најлелша уметничка творевина, тако и слика са леце- 
дерског колача. Демократичност једне државе цени се ло 
томе колико je о«а< и социјалета. Наш Устав пружио je у 
тиме нашој држави неслућене могућности. И мносги закш и 
који извиру из нашег Уставз, и који -се темеље на одредбама 
такво-г Устава, могу се убројати у крајње социјалне. Мислим 
да1 'нем.21 ни једног у овом високом дсаду који се >не би сложио 
са нама, да je Закон о аграрној реформи био не само прека 
потреба већ и нужна мера. да се ликвидирају те најмоћиије 
тврђаве халиталистичког поретка. Сада je и њих нестало, 
■кaioi што je «естало и некадашњих 'Сужника: тсметова и коло- 
ната, који оу постали истимски слободни и независни људи. 
Земља je о«их који je раде.

He желећи да. вас више замарам са оним што je било, 
ма да je и ово у узрочној вези са законом у питању, прела- 
зим на материју која je предмет 'обраде Закона о старатељ- 
ству. Натлашаеам да се -нећу много задржавати на техници 
обраде -самог закона као ни на указивањгу аначаја и вредно- 
сти 'појединих одредба. To ћу свакако морати учииити ло 
сили положаја када се буде решавдао о овом закону пред 
законодавним телом «аше Народне Реггублике.

Али оно ради чега сам узео реч јесте: каква je слика 
друштвених односа била у старој Југославији, када je брига 
и старање било препуштено искључиво суду, оуду до гуше 
-чат.рпаном другим пословима и када) су оудије, хтеле не 
хтеле, овај 'Посао сматрале од опоредне важности и када je 
заштита пружана безмало само о«има који су имали бар 
какву такву заоставштину.

Ево вам једне слике. У прв>ој кући до «ас гумро je отац^ 
радник — «ајамник. Његова же«а и деца од овог удара ссе* 
^ају  у целом бићу некакав страх и дрхтавиду. Као пре- 
стрављени >пилићи тако се >и деца прибијају <уз св*оју мајку. 
Али, wo ће њу охрабрити, ободрити? Она je 'ивгубиЛ|а 
свој ослонац. Никада више неће чути mih'oi и 'поуздан глас, 
чији je звук отклањао код ње сваку недсумицу н који јој je



обезбеђивао мир. Изложена непосредним ударцима дсгађаја, 
ока ће бити судбике сзих с-них који неког шгите а сами 
mtcv ни од хога заштићеки. Мало ко, као сирота удовица, 
испашта тако тешко судбилу слабога. Друштвене установе, 
саможивост људска, -наваљују свом својом тежинсм на ч-by и 
њезину децу. Над овкма се надвила велика тута.

Помислимо сада и на оне, на сироте који су изгубили 
оба родител>а, и то, такорећи, тек што су дошли на свет. Beh 
лри самом помену њихшог имена требало je да се узбуди 
лаша савест и прсбуди свеколика наклоност према' њимз. 
Сваки честит чс-век морао je осетити да je ту прешла још 
већа туга и да отуда проистичу велике дуж-ности. Ко год у 
себи има \:,з. и трунке очинског осећања M icpao  je осетити како 
се у њечгу буди саосећање према онима који cv изгубили 
своје природне заштитнике. И баш зато што je дете без оца 
и матере толико сбезоружано, оно je за све нас моралф оити 
утолико светије. Јер ож> штС' се њему учи.ни, учињено je 
цело.м сзету. Некаквз чудна, тајанствена светлост окружује 
његсву љулку и нежну главу. Оно je лело., осмехује се, у 
својој игри показује некгкву невину драж, којом се сзграва 
јутро живота, а оки који би <у томе могли уживати, спгвају 
мртвим сном v својим гробсвима. Ова и сваква деца, ј':ш 
ако су деца сиромгшних родитеља, лишена су сжог што им 
je у првим дани.Мс; живота најлотребније, лишена су била 
заштиге, те и због тога, треба да им буду сва cpuai отворена, 
да им у свак'сј кући буде остављено место и дг! td  деца буду 
деца свију нас, као што се то сад21 овим Законом о стара- 
тељству на најцеллсходнији и најправедвији «ачин решава.

Из тих разл:га може се рећи за наш нови старатељски 
закон да je дошао у лрави час. Боље je зло спречити него 
лечити. Сећам се ка*?о je један судија за малолетнике казао 
кад je чуо да je један дечко ухваћен у крађи: „Сгд се треба 
више бринути за онота који je украо «ero за онога коме je 
украдено”. Полазећи од оваквих лретпоставки, наш нови 
Закон о 'старатељству широко je згкватио ову проблематику 
и указао на све могућности и модалитете за!штите. Друк- 
чије се није ни могло поступити. Прелустити свој!сј судбини
50.000 ратне сирочади без оба родитеља!, и ко зна још ко- 
лико са једним али пуким сиромахом, бж> би злочин. Ми 
бисмо заслуживали име старе Југославије. Али, кад се узму 
у  обзир и друга деца K’cja су у редовним приликама остала 
без родител>а и пуке сироте, онда je овај закон био од 
нео.дложне потргбе. Никада, никада више ниједно дете у



н а ш е ј  новој Југославији, код с е о г  и  овахвог Закона о  ста- 
ратељству, неће смети да доживк судбину оног невинашцета, 
чија je судбина највећи прекор и најтежа оптужба за тај 
„лрослављени” каститалистички поредак.

Допустите ми да вам ту језиву игсторију једног прома- 
шеног жив'ота међу људима укратко препричам. Било je то 
једне зимске ноћи, када- je дрво пуцало. -а дах се у грудима 
смрзавао. На улици je нађено дете замотано у крпама. Како 
су били раздрагани они који су га нашли, када су видели 
његов мио и невИ’И поглед жељан миловања и радости, хако 
се смешил'3' онима који су га нашли, као једном делу света 
у који je упало као да je дошло с неба. Двадесет годика 
доц<није оиет су.срет. Али сада на његовој ‘жалосној, злочи- 
начкој фиаиономији могли су се пр’считати cal не малим за- 
препашћењем знакови тешке покварености која je ишла све 
до злочина, једном речи, читал-а се болна историја једног 
заиста промашеног живота.

Кад буде ступио на снагу наш нови Закон о старатељ- 
ств.у, онда he бити искључене такве могућности. Основна 
посгавка на којој je заснован предлог овог закона — како 
je већ њаглашевд у  образложењу Претседниха Комитета за 
Сицијално стара^ње Владе ФНРЈ, — јесте v томе што je ста* 
ратељство по овом закопу функција јавног карактера, тј. 
што се заштита коју држава пружа путем старатељства ма- 
лолетницима и другим лицима која се налазе под старатељ- 
ством врши не само у њиховом интересу већ и у  интересу 
друштвене заједнице. Другим речима, ово з«ачи да заштита 
деце спада у 'обавезну дужност народне државе и под соци- 
јалну делатнс’ст њених oprana, наиме под социјалну делат- 
ност народних одбора. Уствари, народним одборима ставља 
се у посебну дуж-ност да предузму све мере 3ai што ефи- 
каснију заштиту малолетмика,, будући дai v надлежност на- 
родних 'сдбор-а спадају оснивање и вођење свих установа 
ссцијалног и васттитног карактерг! и, успште, лредузимање 
с е и х  мера из области социјалног старања. Уз то, и не губећи 
из вида да су наши народни одбори чврсто повезани са На- 
родним фрочтом и ссталим масовним организацијама. може 
се лахо створити слика о ефика.сности овога закона и о то.ме 
од какЕог je он далекосежног значаја no развој 'наше дру- 
штвене структуре.

Хтео бих у прилог блгготворног дејства овог закона још 
нешто рећи, јер се то у свакој одредби осећа.. Стара je Ју- 
гославија пропала, јер je њени синови нису воледи. Нису je



могли ни волети оаи који су за њу биш  којрш украј путЈ, 
али се за њу нису хтели борити ни они који су били ње-ни 
миљеници, који су у њој уживали све прив-илегије и све мо- 
гућне благодети. Ови последљи не знају за врлину која се 
зове заквалност. И, што> je најжалосније <у целој овој стварк, 
кад су била у питању незбринута деца и њихова заштита, 
стара je југославија трошила тешке милионе за исхрану 
коња у касарнским шталама, а када je требало појахати 
коње и заирегнути стоку па поћи у одбрану отаџоине, тих 
није било. Природно je. Ca богате државне трпезе чак «н 
мрвице нису биле одвајане за сироту децу. Она су била пре- 
пуштена приватној иниција;тиви, милоорђу добрих људи к 
овде онде понеком хуманом друштву. To je била шаха пескд 
у мору.

Вова Југославија заузела je сасвим супротан став. Сза 
прожета тежњом ка ооцијалној празди и друштвеној соли- 
дарности, она je оригу о деци ставила у свој првм план. 
Нова Југо-славиј;а хтела je овим да глаоно и јасно подвуче 
своје познато мишљење, да она зна само за једно зеличак- 
ство, за њепово величансгво дете, за дете на чијмм ће 
раменима и плећима почивати наша држава. Знамење нове 
Југославије ,,Све за децу!’- — није празна реч, већ жиза, 
етварност, која се изразито испољава и кроз Пројекат за- 
кона о старатељству. Семе бачено средством озога зашна 
не могу угушити сви нови корови друштвени ни камена ерца 
појединаца. Наша ће деца бити наш понос и наша слава, 
као што je то сада и наша младеж.

На крају још неколико речи. Захвалан сам Савезној 
влади: што je поднела овај закон на решавање. Са о-вим за- 
коном убрисаће се многа оуза и спречити да се недужнима 
касније не утионе жиг срама на чело. He мање сам захвалан 
и Законодавном одбору, који je м.ного пажње гшклонио 
редиговању текса, изменама и допунама у 'свом закону. 
Хвала mv!

Према томе, из свих напред назедених разлога, гласаћу 
за овај закон и v начелу и v ггојединостима. (Аплауз).

Претседник: Тражи ли још ко реч о овом законском пре- 
длогу? (He јавља се нико). Пошто се нико не јавља за реч. 
прелазимо на читање и гласање закон-ског предлота. Молим 
друта известиоца да чита члан по ч̂ хан.

Известилац др Душан Вратић чита члан 1. (Видети гзри- 
лог на крају књиге).



Прегседник: Ка гласа зз овај члан, нека дигне руку > 
(Сви дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Чла« 1 je 
примљен.

(За овим je Веће народа. гласајући дизањем руке о 
сзаком лрочитаном члану, усвојило, према гаредлогу Замс-- 
кодавиог одбора, сзе чланове законсмог предлога од 2 д о  57 
закључно).

Претседник: Тиме je Предлог закона io старатељстау 
изгласан у поједшшстима. Прелазимо на гласање у целини. 
Гласаћемо акламацијом. Ka je за овај законски предлог, 
нека! дигне руку. (Сви дижу руку). Ka je против? (Нико). 
Утврђујем да je Предлог основиог закона о старатељству у 
делини коначно изгласа« .у Већу народа. И озај ће законскк 
предлог бити упућен Савезном већу на решавагње.

Прелазимо на трећу тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога замонГа о изменама и допунама Закона о  удружењима, 
зборовима и другим ја>виим скуповима. Молим друга изве- 
стиоца Законодавног одбора народног тгссланика Срећка 
Жумера да поднесе одборски извештај.

Известилац Gpehno Жумер (HP Словенија) чита извештзј 
Одбора. (Видети придлог на крају књиге).

Претседиик: Жели ли Behe да се читају измене садржане 
у извештају Законодавног одбора. (He жели). А образло- 
жење ]Минисгарства унутрашњих послова? (Гласови: He 
треба, пошто га свн имају). Онда отварам дискусију о ово-м 
законском предлогу. Тражи ли ко реч? (He тра1жи). ГТрела- 
зимо на гласање и молим друга известиоца да чита члан: по 
члан предлога,

Известилац Чита члан 1 према извештају Одбора. ( В и д е т и  
прилог на крају кањиге).

Претседник: Ко гласа за члан 1, нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против? (Нема). Члан 1 je примљен.

(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руку о сва- 
ком прочитаном члану, једногласно усвојило чланове 2, 3, 
4 и 5 према извештају Одбора).

Претседиик: Тиме je овај законски предлог примљен и 
v поједииостима. Прелазимо на гласање у целини. Гласаћемо 
акламацијом. Ко гласа за 'овај законски предлог, нека дигне 
руку. (Сзи дижу руку). Има ли ко против? (Нема).

Објазљујем да je Предлог замона о изменама и допунама 
Зашна о удружењима, зборозима и другим ја1вним скупо-



вима у Већу народа: изгласан коначно и да ће се упутити 
Савезном већу «а решавање. Тиме je трећа тачка дневнсг 
реда! исцрпена,

Прелазимо ш  четврту тачку дневиог реда: претрес Пре- 
длога закона ,о допуни Закона о поштаиско-телеграфско- 
телефонским таксама. Молим друга известиоца Мустафу 
Хоџу да поднесе 'одборски извештај.

Известилац Мустафа Хоџа (HP Србија — .40 Косметј: 
(Чита одборски извештај. — Видети придлог на крају 
књиге.)

Другови народни ашсланици, закон који имате пред 
собом в.рло je кратак — управо садржи једну једи.ну одредбу 
којом се члан 5 Замона о поштанско-телеграфск1о-телефонскил1 

таксама дапуњује тиме што се изборне комисије за послове 
око спровођења избора за органе државних власти осло- 
бађају ллаћања так-се. Као што je предложено и у образло- 
жењу које je уз заксжски иацрт дао Министар пошта, отсту- 
пање од ошовног начела да се за све услуте које врше пошта, 
телеграф и телефон наплаћује такса — треба ову измену 
уважити зато што комисије на које се односи предложено 
ослобођење врше један јавни лосао, као и зато што je 
приход који би се од њнх добио повремен и несталан, те 
се није са/ њим рачунало лриликом израде буџета поменутог 
ми«истарства.

Стога вас молим да предложену измену изволите 
усвојити.

Претседник: Чули сте извештај Одбора. Отварам диску- 
сију о овоме законском (предл1огу. Тражи ли ко реч? (He 
трзжи нико). Прелазимо на читање и гласање у поједино- 
стима. Молим друга известиоца да чита члан по члан.

Известилац чита члан 1. (Видети прилог на крају књиге).

Претседник: Ко гласа за члан 1. нека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Ко je против? (Нико). Објављујем да je члан 1 
примљен.

Известклац чита члан 2. '

Претседник: Ко гласа за члан 2, нека дилне руку. (Сви 
дижу руку). Ко je против? (Нико). Објављујем да je члан 2 
примљен.

Тиме je овaј законски предлог изгласан у лоједино- 
стима. Гласаћемо још у целини и то акламацијом. Ко je за



овај законоки предлог, нека дигне руку. (Сви дижу руку). 
Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je Предлог за- 
кона о поштаиско-телеграфско-телефонским таксама лримљен 
у Већу народа и да ће се упутити Савезном већу на ре- 
шавање.

Одређујем одмор од 10 минута,

(После одмора)
Претседник: Настављамо седницу. Прелазимо на наредну 

тачку дневног реда: претрес Предлога закона о усвојењу. 
Реч има известилац Јоза Миливојевић, а секретара др Бранка. 
Чубриловића молим да за то време замени друга Миливоје-- 
вића у дужности секретара. . •

Известилац Јоза Миливојевић (HP Хрватска): Одборски 
извјештај гласи:

„ЗаконодаЂни одбор Већа народа ка својој седници од. 
20 марта 1947 годкне таретресао je предлог Закона о усво- 
јењу, достављен му од Претседника Већа народа, а који je 
на основу чл. 63 Устава доставила Влада! ФНРЈ Народној 
скушитини ФНРЈ.

После свестраног проучавања законског предлога, За- 
конодавни одбор изабрао je Редакциони одбор, који je у 
сагласности са Редакционим одбором Законода.вног одбора. 
Савезног већа, на основу измена и допуна усвојених у оба 
одбора, израдио следећи извештај, а који je Законодавни 
одбор прихватио као свој.”

Сам извјештај о учињеним измјенама: и дотсунама држим 
да није ‘потребно да вам читам. Ви сте га сви добили и про* 
читали. (Гласови: Није потребно). Ja ћу стога дати само 
кратко образложење. (Извештај видети ка'о> прилог на 
крају књиге).

Другови и другарице народни посла.ници, права инститју- 
ција у^својења (адопције) веома je стара у људеком друштву^ 
Већ римском генсу била je позната, а састојала се у праву 
усвојити странца у генс, што се вршило адсшцијом у неку 
породицу, a то je значило и примитак у генс. Адоптирани 
имали су право носити гентилно име.

PrfMCKO право, у свом развоју, као 'здраз робовласног 
лруштва, у коме je римска породица са карактеристиком 
очинске власти и кад робовима фамилије играла одлучујућу 
улогу, познаје две врсте усвојења и то: a'đoptio plena и 
adoptio minus plena. Код прве адопције било je битно —



:тећи очинскзгвласт над усвојеним тиме да je очинока зласт 
родитеља престала. а из тог односа; рађали су се сзи сстзли 
правни учлнци.

Друпа фор-ма адопције — као влши развојни стагхен — 
рађала je битно само на тај правнн учинак, да je усвојен-ик 
'имао право законског насљедника, осим права на иужни 
дио. Tv je очинска власт родитеља1. остала нетатсн>ута, а усви- 
јитељ није имао над усвојеником никакве очинске аласти. 
Усзојенлк прима само иаде породице усвојитеља.

Превладањеи очилске власти у породици развила се 
индив'идуална породица и слиједио je даљни пра©ни учишк 
прелтза имовине pater familias-a на његову власти-ту дјецу, 
а ако те дјеце није било, правна институц-ија адопције 
спасазала je ситуацију.* Нагомилана богагства v породици 
ирелазила оу насљеђем ва усвојеника и тако се спаеавало 
име ггсродице за потомство.

To je била основна карактеристика развоја римоке 
адопције од гентилне адопције до adoptio minus plena.

И у феудалном друштву домш-шра adoptio minus plena. 
Очинска власт кије битни реквизит усвојења, она нема зшпе 
практично значење робовласне фамилије. Илстптут адопције 
li ту опасава, у породици без дјеце, нагомилана богатства 
лородице и име породице за лотомство.

Грађансш калиталистички лоредак, са даље развијевом 
модерно-м шдивидуалном породи.цом, модерлизирао je т 
форми, али и даље комерцијаллзирао правни институт усво- 
јења. У суштики и у грађанском праву има та институцијд 
исте основне шрактеристике као adoptio minus plena рим- 

ског права.
Материјалне претпоставке усвојења грађанског праза 

јеоу: 1) да усвојлти могу само оли који своје власткте дјеие 
немају, 2) да усвојигељи морају бити вајмање становите 
старости (50 гсдина односно 40 година), v којој je старостп 
рађање властите дјеце већ у питању, и 3) да усвојеник мора 
преузети презиме усвојитеља поред свог породичног лрези- 
мена. Ако није ништа засебно уговорено — прописаним 
обостраним пиоменим угсвором — супсидијарно, снагом за- 
кона, даљни je правни учинак адопције: усвојитељ при-ма 
очинску вл£.ст над усвојеником, усвојеник тиме постаје члдн 
породице усвојитеља са правима законите дјеце, дакле tf 
ca правом законског насљеђа. (§ 755 О. Г. 3.).

Ето, имадемо пред еобом једну инетитуцију, друштвеко 
правну институцију, хиљадама година стару. оформљЈВану



у хисторијски.м шериодима робовласног, феудалног па и гра- 
ђанског каоиталистичког друштва,-коју ми исто прихваћамо 
и даље развијамо за наш грађаноки — некаггиталистички 
поредак, усклађујући je нашем hob'cm друштвеном и држав- 
ном уређењу.

Овим законским приједлогом о усвојењу ми ту дру- 
штвено-лравну институцију прихваћамо, и даље, ц по фо.рми 
и по битној садржини, материјалној садржини, развијамо 
дајући јој циљеве и сврхе нашег новог социјалног уређења, 
оформљујући je тако и морално и етички на виши степен 
њеног хисторијског разв'оја у однооу опрам ње>не основне 
дојучерашње сврхе. Наш, према овом законоком приједлогу, 
од основне je важности у овом институту — усвојеник, ма- 
лодобно дијете, његова судбина одгоја и образовања у циљу 
да постане користан члан каше друштвене заједнице. Усво- 
јиоцу ми дајемо то у законску дужност као битну сврху 
овог института, а он нас интересира и као пат-риота. и и-нте- 
ресира нас да буде истпнски родитељ своме усвојенику, пле- 
менит и хуман, да пружа љубав, топлину и родитељску његу 
малодобној дјеци, која својих родитеља немају или ако их 
имају, јер им они из било којих разлога то све не мо<гу дати.

По томе овај друштвено-правии инстигут овог нашег за- 
конског приједлога има своју високу моралну и етичку 
о е н о в н у  сврху, што ранијем мнституту није била основка 
сврха од римског генса па до данас.

Прво, та основна каржтери-стика у ‘свом нашем закон- 
ском приједлогу изражена je јасно и одређено, xaio du-з 
cogens, у чл. 1, који каже да усвојење' заснива однос који 
постоји између родител^з и дјеце; у чл. 17, по коме тај 
однос рађа права и дужности која по згжону -постоје између 
родитеља и дјеце; у тач. в) чл. 8, гдје се каже да ;не може 
усвојити lOHO л<ице које не пружа довољно јамство да ће 
усвојеника одгајати и образовати тажо да буде користан 
члан друштвене заједнице, те у члановимја 4, 14 и 19, гдје се 
одређује да се усвојити м(оже само малољетно лице; да се 
мора унијети v записник о закључењу усвојења опоразум о 
'насљедним правима усвојеника према усвојенцу; и да усзо- 
јилац не може наслиједити усвојенижа по зако<ну.

Грађански закон (§ 183 и § 184 О. Г. 3.) баш противко 
установљује. Он дозвољава да се односи и права родител>а 
и дјеце могу уговором и другачије установити, другим рије- 
чима, ту су отворена врата трговини гледе односа и гледе 
прдва родитеља и дјеце v ин-ституту о усвојењу.



Др.уго, и сама форма склапања 'усвојења (чл. 1, чл. 11, 
чл. 12 oB'or законског пркједлога) карактерише оку  високу 
етичку и мојралну основицу коју смо ми дали овом инсти- 
туту. Одређенз je свечена фор№ — као' и код склапања 
брака! — као конститутивни акт института усвојења. Тиме 
je тај инсгитут добио тшсве јавноправнги карактер што се 
такођер одражава и у чл. 21, став 2, п,о којем свако лице 
или друштвена организација може поднијети претставку о 
томе.да лрестанак усвојења захтијевају оправдани интереси 
малољетног усв'ојеника.

По грађавском орав-у, нгпротив, за форму je довољан 
писмени уговор као код сваке купо-продаје некретнина или 
слично, а конститутизни акт усвојења cacrojao се (§ 214 В. п.) 
у формалној потврди писменог уговора по окружном суду.

To су битне разлике између института о усвојењу од 
јучер и овог нашег од дзнас, уз све оно што je опширније и 
детаљније изнесено у даном образложењу овом законском 
приједлогу од претсједника Комитета за социјално старање 
друга министра Кирила Савића, па стога нећ.у даље дуљити, 
тим више јер ћемо још и појединачно, члан <по члан свог 
законског приједлога читати.

Ja вас на концу молим, у име Законодавног одбора, да 
овај законски приједлог о усвојетБу казво je предложен у 
цијелости прихватите и озаконите. (Аплауз).

Претседник: Чули сте извештај Зако.нодавног одбора- 
Отварам дискусију о овом зако-нс^см предлогу. Тражи ли 
ко реч? Има Јреч министар Кирило Савић.

Министар Кирило Сзвић: Другови народни посланици,. 
нема потребе да даље објашњавам закон и његову оскову. 
Хоћу да вам ј'ош једанлут обратим пажњу на оно шго je 
овде било речено, да je овај законски пројекат само друга. 
половина која са Основним законом о старатељству чини 
једну целину и претставља бригу наше данашње државе о 
малолетницима и сиротој деци уопште. Овај зак^знски ripo- 
јекат je прожет истим духом и .поушШ' на истим принципима 
на којима и Основ«и закон о старатељству. Он само иде 
другим путем к циљу. Тај пут није законска обавеза, него 
позивање на добру слободну вољу свесних грађана да по- 
могну држ!зви у збрињавању деце која су сстала без роди- 
теља и средстава, дакле социјално необезбеђене деце. Сама 
та околност да он .-почива на слободној в'ољи без сумње прет* 
с т а Е љ а  једнО' ограничење у при.мени овог закона, али, с друге 
'Стране, прилике к околности у којима се данас налазимо, и:



ми и наши народи, дају ширско поље за ту примену и, без 
сумње, даће потстрек многим свесним грађанима ове земље 
да се одазову тој грађанској дужнссти.

Каква je потреба за овим законом и за тим одзивом од 
стране наших свесних грађана, видећете кад вам само по- 
менем податке којима располажем. У нашој држави има 
дангс ‘С*ко 800 хиљада незбринуте деце свих категорија — 
и ратне сирочади, и деце без оба родитеља, и деце с једним 
родитељом али социјално необезбеђеним. To je велики про- 
ценат од укупног броја наше деце и младежи до 18 година. 
To претставља ок’с 13 'Процената. Сам тај велики број да;ће 
широко поље за примену овог закона. Можда ће се поста- 
вити 'Питање: зашто овај закон није ограничио ;ггримену 
слободне в’0'ље само на социјално необезбеђеву децу. To 
није учињено, без сумње, због тога што се није сматрало 
за потребно и могућно да се ограничи слободна воља дотле 
докле она социјално 'користи. Она ће iy CBiäKOM случају б.ити 
социјално корисна ма на коју се категорију ове деце приме- 
њивала. Због тога ће, без сумње, ретко људи усвајати децу 
која имају родитеље и која оу ссцијално обезбеђена, него 
ће они у великом броју слјучајева усвајати децу» која осе- 
ћај.у потребу за таквим родитељским збрињавањем. Зато je 
таква примедба, која се могла учинити и која се чвни, сбе- 
снаженг. Ja сам потттуно увереи да ће овај законски пројекаг 
бити од вас примље«. (А,плауз).

Претседник: Да ли жели још ко реч 'о овом законском 
пројекту? Има реч Милан Смиљанић.

Милан Смиљанић (HP Србмја): Ja бих желео једно 
објашњење. Да ли усвојитељ може узети за жену своју 
усвојеницу? Овим законом то није регулисано. Управо, 
изгледа да они могу склслити брак. По црквеном закону то 
je забрањено.

Известилац: На питање народног посланика друга Сми- 
љанића псстоји одговср у члану 7, у коме се каже:

„Не може се усвојити сродник у правој линији, ни брат 
ни сестра.

Старалац не може усв'ојити свог штићеника док не до- 
бије разрешење од дужности стараоца.”

А што се тиче питања брака то не улази у Закон о усво- 
јењу, већ je то у Закону о браку, тамо се решава то питање. 
Овај je закС'Н засебан, само за литања усвојења, ка'0' специ- 
јалн?! закон. To није материја за овај закон, већ то питање 
решава наш Закон о браку.



Претседник: Тражи ли још ко реч? (He тражи). Тиме 
смо завршили дискусију о овом закогасмсм предлогу.

Прелазимо на читање и гласање. Молим друга изве- 
стиоца да чита члан ло члан законског предлога.

Известилац чита члан 1 Предлога закона <о усвојењу\ 
'{Видети лридлог на крају кшиге).

Претседник: К>о je за члан 1, нека дигне руку. (Сви дижу 
руку). Има ли £ко лротив? (Нема). Према томе, члан 1 je 
Лримљен.

(За овим je Веће народа, гла.сајући дизањем руке, једнс- 
гласно усвојило све чланове од 2 до 27 закључно, према 
извештају Одбора).

Претседник: Тиме je Предлог закона о усвојењу изгла- 
сан у појединостима Прелазимо на гласање у целини и то 
акламацијом. КО' je за, нека дигне руку. (Сви посланици дижу 
руку). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да je Закок
о усвојењу у Већу народа изгласан и биће упућен Савезном 
већу >на решавање.

Прелшзимо «а шесту тачку дневног реда: претрес Пре- 
длога закона о издавању и растурању омладинске и дечје 
књижевности и штамле. Молим друга, известиоца Тона Хгф- 
нера да поднесе извештај Законодавног одбора.

Известилац Тоне Хафнер (HP Словенија): Другови и 
другарице «ародни ггосланици, ви сте проучили овај изве- 
1штај и образложење које je било дато уз предлог закона, 
ла мислим да лије лотребно и да не желите да то поново 
читам. (Гласови: He треба да се чита). — (Извештај видеги 
као прилог на крају књиге).

Претседник: Чули сте извештај Законодавног одбора. 
Отварам дискусију о овом заколском предлогу. Тражи ли 
ко реч? Има реч народни лосланитс Гаврило Нађ.

Гаврило Нађ (HP Србија — АП Војводииа): Друт-ови 
и другарице, ja ћу бити веома кратак. Предлог закона о 
издавању и растурању омладинске књижевности који je 
пред ова:ј високи дом дат на дискусију, могао би се свести 
углавном на ово троје. Прво, у циљу заштите васпитања 
омладине, књижевност и штампа намењена 'омладини и дец'и 
или која нарочито 1утиче иа њихово ваопитање и образо- 
вање, стоје лод ко-нтролом и старатељством државе. Друго, 
омладинске и дечје књиге и осталу штампу ловремену и не- 
гговремену могу издавати државна и друга лздавачка пре-



дузећа, удружен>а као и појединци, -само ло лретходном 
одобрењу министарства ироевете «ародне републике на 
чијем ће се лодручју књига, слис, цртеж или слично штам- 
пати. Треће. растурање омладинских « дечјих књига и штампе 
објављене у инотранству до-звољено je само по претходном 
одобрењу Комитета за школе и «ауку Владе ФНРЈ.

Другови и другарице, нема сумње да> ће се применом 
овога закона веома много учинити на побољшању омладин- 
ске литературе, која у ваопитавању омладине претставља 
један од најзначајнијих чинилаца. Применом овога закока 
нестаће, верујем, оше петпарачке голидаво-дерговско-револ- 
верске литературе, која je у прошлости, заслугом бесавесних 
'издавача. жељних добити, знала жећи и разарати умно и 
телесно здравље наше омладине и биће, верујем, предата 
забораву литература иделошки негативна, литература која 
'би омогућавала стварање (анационалног. несоцијалн;ог, не- 
'свесног и «еморалног, меког и .немужевног подмлатка.

Напротив, усв:ојењем овога закона, наша дивна омла- 
дина. — да се ттослужим речима друга Родољуба Чолшовића 
-— лонос и: уздавица наших народа, она иста омладина која 
се у ослободилачком рату прославила јуначким делима, она 
иста омладина која неуморно лредњачи у пожртвованом 
раду на обнови и изградњи наше земље — биће овим зако- 
ном у могућности да добије ону и онакву литературу која 
he помоћи стварање националио одушевљеног, социјално 
свесног ;и виооко моралног, чврстог и мужевшог подмлатка. 
Ово због тога што, као што траже оовјетски народи од 
својих писаца, тако траже, верујемо, и маши народи! од 
наших писаца1: да би о«и „ осмислили и обобшили — како 
каже A. А. Жданов — громаднШ опбгт, которШ’ «арод прис- 
брел в ВеликоМ' ОтечественноИ воАне, чтобн они изобразили 
и обобшјили тот героизм с которнм народ сеКчас работает 
над воссташвлением народного хозМства странН после 
изгнанил врагов”. Ово и због тога што je већ једном, обра- 
ћајући се 'Просветним радницима, велики љубитељ наше 
'Омладине^ тумач жеље наших .народа, маршал Тито, 
рекао: „Велика je и часна дужност усађивати у душу наше 
омладине оне идеје које су наши борби носили кроз рат, 
идеје братства и једивства наигих народа, идеје стварања 
'једне снажне федерације равноиравних народа, идеје со- 
цијалне 'Правичности, идеје демсжратије, такве широке на- 
родне демократије, кој«а није само н-а лапиру, него се и на 
делу, iy 'стварности, изражава као таква не ‘само по форми 
већ и no својој садржи-ни”.



У циљу, дакле, заштите васпитања н-ше омлади-не, у 
диљу пружања нашој омладини здраве литературе, нема, 
мислим, разлога да Предлог закона о издавању и растурању 
омладинске књижевности, сснован на ставу 2 члана 38 Устава 
ФНРЈ, не буде примљен. Из тих разлога изјављујем да ћу 
гласати за. (Аплауз).

ГТретседник: Тражи ли још ко реч о овом заковском 
предлогу? (He тражр1). Пошто нико не тражи реч, лрелазимо 
на читање и гласање. Молим известиоца да чита> члг« по 
члан законског предлога.

Известил-ац чита члан 1 Предлоге закона о издавању и 
растурању омладинске и дечје књижевности и штампе. (Би- 
дети прилог на крају књиге).

Претседник: Чули сте члан 1. K'o je за овај члан, нека 
дигне руку. (Сви пославици дижу руку). Има ли ко против? 
(Нема). Пошто није нико нротив, објављујем да je члан 1 
једногласно примљен.

(За овим je Веће народа, гласајући дизањем руке о сва- 
ком прочита-но.м члану, једногласно усвојило све чланове од
2 до 7 закључно, према извештају Законодавног одбора).

Претседник: Тиме je Предлог закона о издавању и ра- 
стурању омладинске и дечје књижевлости и штампе изгла- 
сан v поједин:сстима. Прелазимо на гласање у целини. Гла- 
саће се акламацијом. Ко je за овај законски предлог,. нека 
дигне руку. (Сви посла>кици дижу руку). Има ли ко против? 
(Нема). Објшљујем да je Закон о издавању и растурању 
омладинске и дечје књижевности и штампе у Већу народа 
коначно примљен и упутиће се Савезном већу на решавање.

С 'сдобрењем Већа, закључујем да«ашњу седницу, a 
идућу заказујем за сутра' у 16 часова.

(Седница je закључена у 19,45 часоад).



S A V E Z N O  VEĆE

Č e t v r t a  s e đ n i c a
(1 aprila 1947)

Početik u 16,25 pasova.

Pretsedavao potpretsednik Franjo Gaži,
Potpretsednik: Otvaram četvrti redovni sastanak ILI redov

nog zasedanja Saveznog veča Narodne skupštine FNRJ.
Zapisnik današnje sednice vodice sekretar drug Ljubčo 

Arsov. Izvolite saslušati zapisnik prošle sednice.
Sekretar Ljubčo Arsov (Izborni srez štipski, NR Makedo

nija) čita zapisnik prošle sednice.
Potpretsednik: Ima li ko kakvu primedbu na pročitani za

pisnik? (Nema). Pošto primedaba nema, zapisnik se overava. 
(Izvolite saslušati saopštenja.

Mandantno-imunitetski odbor Saveznog veča podnosi Sa- 
veznom veču na rešenje dva izvešta^a koji glase:

NARODNA SKUPŠTINA FNRJ
SAVEZNO VEČE ,

Mandatno-imunitetski odbor 
Br. 4 

28-111-1947 grod.
Beograd

SAVEZNOM VEČU NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Mandatno-imuni.tetski odbor Saveznog veča Narodne skup
štine FNRJ primio je preko Pretsednika Saveznog veča izveštaj
o smrti narodnog poslanika Josipa Miklaužiča.

Po razmotrenju izbornih akata i kandidatskih lista, Odbor 
je utvrdio: da je poč. Josip Miklaužič na izborima od 11 novem-



bra 1945 godine izabran kao zamenik kandidata dr Zlatana 
Sremeca za Izborni srez Zagreb II - Centar i da je za narodnog 
poslanika Saveznog veča došao, pošto se dr Zlatan Sremec 
odrekao mandata u ovom izbornom srezu.

Na izborima od 11 novembra 1945 godine u ovom izbor
nom srezu bio je kandidat vezan za okružnu listu Branko Paden,. 
sekretar Narodnog fronta II rejona, čiji je zaimenik Kraljevič dr 
Milan, lekar iz Zagreba i on je dobio 10.249 glasova.

Na osnovu čl. 1 Zakona o 'izmeni čl. 16 Zakona o Ustavo- 
tvornoj skupštini i čl. 57 Poslovnika Saveznog veča, Odbor je 
utvrdio da na mesto poč. Josipa Miklaužiča za narodnog posla
nika za Izborni srez Zagreb II - Centar, dolazi Paden Banko, se
kretar Narodnog fronta II rejona grada Zagreba kao sreski. 
kandidat vezan za okružnu listu u.pomenutoj izbornoj jedinici.

Na osnovu izloženog, Odboru je čast predložiti Saveznom 
veču da izvoli na mesto poč. Josipa Miklaužiča oglasiti ii pozvati 
za narodnog poslanika Paden Branka, sekretara Narodnog 
fronta ill rejona grada Zagreba.

Podnoseči Saveznom veču ovaj svoj izveštaj, Mandatno- 
imunitetski odbor moli Veče da ga izvoli u svemu usvojiti.

Za izvestioca Odbor je odredio Jovana Veselinova.
Za sekretsira Pretsednik

B. Fotev, s. r. J. Veselinov, s. n
Č J . a n o v i  :

P. Komadina, s. r., Vida Tomšič, s. r.
Prima li Veče ovaj izveštaj? (Prima). Ima li ko ®protiv? 

(Nema). Poš,to Veče prima ovaj izveštaj, objavljujem da se 
oglašava i poziva za narodnog poslanika Saveznog veča Pađen 
Branko, sekretar Narodnog fronta II rejona grada Zagreba.

Drugi izveštaj glasi:
NARODNA SKUPŠTINA FNRJ

SAVEZNO VEČE 
Mandatno-imunitetski odbor 

B r 5 
28-111-1947 god.

Beograd

SAVEZNOM VEČU NARODNE SKUPŠTINE. FNRJ
B e o g r a d

Mandantno-imunitetski odbor Saveznog veča primio je 
preko Pretsednika Saveznog veča izveštaj Pretsedmištva Prezi- 
dijuma Narodne skupštine FNRJ: da je na osnovu člana 69>



Ustava 'i člana 54 Poslovnika Saveznog veča, a na traženje Jav- 
nog tužioštva Narodne Republike Srbije, dalo 31 decembra 1946 
godine odobrenje za vodenje krivičnog postupka protivu Vaška 
Apostolova-, narodnog poslanika Saveznog veča.

Odbor je utvrdio da je ovo odobrenje za vodenje krivič
nog postupka protivu narodnog poslanika Vaška Apostolova 
dato pravilno, pošto po članu 54 Poslovnika Saveznog veča, 
koji je u to vreme važio, u vremenu izmedu zasedanja Veča i 
kad ono nije na okupu, odobrenje za vodenje krivičnog po
stupka može dati Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, a u vre
menu kada je ovo odobrenje ;traženo, Veče nije bilo na okupu.

Isto tako Odbor je primio preko Pretsednika Saveznog 
veča presudu Okružnog suda za grad Beograd od 13 februara 
1947 godine Ka 101/47, koja je potvrdena presuaom Vrhovnog 
suda Narodne Republike Srbije Kž 406 47 od 11 marta 1947 
god., a kojom je Vaško Apostolov osuden na 20 godina lišenja 
slobode sa prinudnim dradom, na konfi'skaciju celokupne irno- 
vine sa ograničenjem zakonskog minimuma i na gubitak poli
tičkih i gradansk‘ih prava za pet (5) godina po izdržanoj, opro- 
štenoj ili zastareloj glavnoj kazni.

Pošto je gornjom presudom narodni poslanik Vaško Apo
stolov osuden na dugogodišnje lišenje slobode sa prinudnim 
radom i na gubitak političkih prava, Odbor predlaže Saveznom 
veču da se mandat Vaška Apostolova za Izborni srez bos ij- 
gradski poništi.

Pregledom izbornih akata i kandidatskih lista Odbor je 
utvrdio: da je na 'izborima od 11 novembra 1945 godine u 
Izbornom srezu bosiljgradskom zamenik sreskog kandidata bio 
Stamboliski Asen, član Sreskog narodnog odbora iz Bosiljgrada.

Odbor predlaže Saveznom veču da oglasi i pozove za na
rodnog poslanika Saveznog veča, na mesto Vaška Apostolova, 
Stamboliiskog Asena, člana Sreskog narodnog odbora iz Bo
siljgrada.

Podnoseči ovaj izveštaj Mandatno-imunitetski odbor moli 
Veče da ga izvoli u svemu usvojiti.

Za izvestioca Odbor je .odredio Jovana Veselinova.
Za sekret š ta  Pretsednik

B. Fotev, s. r. J. Veselinov, s. r.

Č il ,a n o v i :

P. Komadina, s. r., Vida Tomšič, s. r.



Pitam Vede: prima li pročitani izveštaj? (Prima). Ima li ko 
protiv? (Nema). Pošto veče prima ovaj izveštaj, objavljujem 
da se oglašuje i poziva za narodnog poslanika Saveznog veča 
'Asen Stamboliski, član Sreskog narodnog odbora za Bosiljgrad.

Nadalje, izveštavam Savezno veče da je Veče naroda Na
rodne skupštine FNRJ dostavilo Saveznom veču, u smislu člana 
73 Ustava i člana 26 poslovnika, definitivne tekstove zakonskih 
'predloga, onako kako su usvojeni u Veču naroda i to: 1) Pre- 
'dloga osnovnog zakona o starateljstvu; 2) Predloga zakona o 
izmenama i dopunama Zakona o udruženjima, zborovima i 
druglm javnim skupovima; 3) Predloga zakona o dopuni Za
kona o poštansko-telegrafsko-telefonskim taksama; 4) Predloga 
zakona o usvojenju ii 5) Predloga zakona o izdavanju i rastu- 
ranju omladinske i dečje književnosti i štampe.

Izveštavam Veče da sam sa Pretsednikom Veča naroda 
utvrdio da su tekstovi ovih zakonskih predloga istovetni sa 
tekstovima istih zakonskih predloga koji su konačno usvojeni 
u Saveznom veču.

Prima li Veče ovaj izveštaj o istovetnosti .tekstova? (Prima).
Pošto Veče prima ovaj izveštaj Pretsedništva, objavljujem 

da je Narodna skupština usvojila: Osnovni zakon o staratelj
stvu. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udruženjima, 
zborovima i drugim javnim skupovima, Zakon o dopuni Za
kona o poštansko-telegrafsko-telefonskim taksama, Zakon o 
usvojenju i Zakon o izdavanju i rasturanju omladinske i dečje 
književnosti i štampe. Svi ovi zakoni biče upučeni Prezidijumu 
Narodne skupštine radi proglašenja.

Savezno veče je dobilo izvestan broj molbi i žalbi, koje su 
upučene Odboru za molbe i žalbe.

Sada prelazimo na dnevni red današnje sednice.
Prva tačka dnevnog reda je pretres Predloga opšteg za

kona o zaštiti šuma od požara. Izvestilac po ovom zakonskom 
predlogu je narodni poslanik Matevž Hace. Molim druga izve
stioca da pročita izveštaj Zakonodavnog odbora o ovom zakon
skom predlogu.

Izvestilac Matevž Hace (Izborni srez Notranjsko — Rakek, 
'NR Slovenija): (Čita izveštaj Zakonodavnog odbora. — Videti 
'prilog na kraju knjige.)

Drugovi i drugarice narodni poslanici, pred nama leži van- 
redno važan Zakon o zaštiti šuma od požara. Šume su jedan od 
najvažnijih privrednih faktora u našoj Federativnoj Narodnoj



'Republ:ci Jugoslaviji. Ako hočemo da izvučemo iz naših šuma 
ono što nam je potrebno za izvoz i za plansku privredu, mo
ramo preduzeti sve mere za pravilno gazdinstvu u našim šu- 
mama, da bi se ubuduče sprečila sva štetočinstva koja su dosad 
bila u našim šumama.

Drugovi poslanici, ovde je pregled svih požara na teritoriji 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije u godinama 1945
i 1946.

U Narodnoj Republici Srbiji u godini 1945 ukupno je bilo 
79 požara na 4.570 hektara opožarene površine, a pričinjena 
šteta iznosi 30.900 nr* drvne mase u vrednosti od 11.958.252 
dinara. U godini 1946: ukupno je bilo 376 požara i 7.920 hek
tara opožarene površine a ukupna pričinjena šteta iznosi
180.000 m3 u vrednosti od 69,771.18# dinara.

Narodna Republika Hrvatska imala je u godini 1945 ukupno 
121 požar na 3.339 hektara ukupne opožarene površine, ukupno 
pričinjena šteta iznosila je 22.720 m3 drvne mase u vrednosti 
od 6,000.000 dinara. U godini 1946 broj požara bio je 533, 
ukupna opožarena površina bila je 5.666 hektara, a ukupna pri
činjena šteta 32.527 m3 drvne mase u vrednosti od 8,704.640 
dinara.

Narodna Republika Slovenija u godini 1945 imala je ukupno 
35 požara na 405 hektara opožarene površine, a ukupna priči
njena šteta iznosila je 5.590 m3 drvne mase u vrednosti od
2.795.000 dinara. U godini 1946: požara 73 na ukupnoj opoža- 
renoj površini od 569 ha, sa ukupno pričinjenom štetom od 
3.231 m3 drvne mase u vrednosti 1,626.955 dinara.

Narodna Republika Bosna i Hercegovina imala je u go
dini 1945: ukupno požara 270 na 12.460 ha opožarene površine, 
a ukupna pričinjena šteta iznosila je 444.975 m3 drvne mase u 
vrednosti od 31,000.000 dinara. U godini 1946 bilo je ukupno 
1.144 požara na 29.802 ha opožarene površine, a ukupna priči
njena šteta iznosila je 2,349.008 m3 drvne mase u vrednosti od 
588,348.344 dinara.

Narodna Republika Makedonija imala je u godini 1945: 
ukupno 38 požara, na 1.500 ha opožarene površine, a ukupno 
pričinjena šteta iznosila je 38.000 m3 drvne mase u vrednosti 
od 5.000.000 dinara. U godini 1946 bilo je ukupno 63 požara, 
ukupno opožarena površina iznosila je 262 ha, a pričinjena 
Šteta bila je 4.761 m3 drvne mase u vrednosti 500.000 dinara.

U Narodnoj Republici Crnoj Gori u 1945 godini ukupno 
je bilo 34 požara na 1.070 hektara opožarene površine, a pri-



činjena šteta iznosi 130.600 m3 drvne mase u vrednosti od 8 mi
liona dinara. — U godini 1946 bilo je ukupno 156 požara na 
15.684 ha opožarene površine a ukupno pričinjena šteta izno- 
sila je 1,044.894 m3 drvne mase u vrednosti od 64,565.550 dinara.

Ukupno FNRJ u godini 1945: 577 požara na 23.345 hektara 
površine i štetom od 672.785 m3 u vrednosti 65 miliona dinara. 
t l  godini 1946: 2.345 požara na 59/903 hektara opožarene povr
šine, sa štetom od 3.614.429 kubnih metara drvne mase u vred
nosti od 733.524.170 dinara.

Od toga bilo je: 1) zlonamernih i iz koristolublja 5%; 2) iz 
nepažnje 33%; i 3) iz nepoznatih uzroka 61%.

Drugovi poslanici, iz ovih brojki može se videt'i kako se 
ogromna šteta svake godine učini u našim šumama. Da bi se 
ubuduće sprečile ovakve štete od požara u našim šumama, 
imamo sada ovde Zakon o zašt'iti šuma od požara. Sadržina 
ovog zakona je svakome potpuno jasna. Ovaj zakon tačno odre- 
duje vreme kad se ne sme ložiti vatra u šumama, kao i kad se
i na kakvim mestima sme ložiti vatra i šta šumar, šumski 
'radnik, pastir i kolibar treba da znaju u vreme kada rade duže 
vremena u šumi u planini.

Pri raspravi ovog zakona važno je da se ukaže na to kakvu 
važnu ulogu imaju mesni i sreski narodni odbori u pogledu za- 
štite šuma. Dužnost mesnih i sreskih narodnih odbora je da 
organizuju vatrogasne ekipe i da propagandom objašnjavaju 
kako treba da se radi s vatrom u šumi, u raznim vremenima i 
šta znače šume za našu državu. Istovremeno dužni su da uče 
ljude kakav odnos treba da ima svako lice prema šumi, prema 
onome što nam je najdragocenije, i to kako za pojedina lica, 
za mesto, za narodnu republ'iku, tako i za čitavu našu zemlju.

Dužnost narodnih vlasti i raznih gospodarskih otseka je da 
kod ljudi uzgoje smisao za to šta znači šuma i šta znači svaki 
komad drveta za nas, i šta se sve izraduje u fabrikama ‘iz drvne 
mase. Na sve to moraju narodne vlasti i privredni otseci da 
upute narodne mase.

Kolika se važnost pridaje ovom zakonu vidi se iz toga što 
on propisuje oštre kazne za sva ona lica koja bi namerno ili 
iz nepažnje nanela štetu vatrom u šumama, bilo da ne izvrša- 
vaju naredbe vlasti po ovome zakonu ili da nanose štetu šumi 
krčenjem šume da izrade sebi njivu ili travnjak. Najmanja kazna 
je  od 15 dana lišenja slobode do 20.000 dinara novčane kazne, 
a za veču štetu čak i do pet godina lišenja slobode sa pri
nudnim radom.



Treba poraditi na torne da ovaj Zakon o zaštiti šuma od 
-požara uglavnom upozna svaki šumar, šumski radnik, pastir, 
kol ib ar i svaki čovek koji ima posla u šumama.

Nase bogate i lepe šume su ponos i blagostanje naših na
roda i naše države. Činjenica je da su bile u prošlosti velike 
'šume u našoj zemlji stolećima u vlasti raznih begova, prinčeva 
ü veleposednika koji su iskoriščavali naše šume za svoje lične 
interese. Mi dobro znamo, ako bi još postojao stari društveni 

^poredak, u mnogim krajevima bi šuma potpuno nestalo. Zbog
- 'toga što su šume bile u vlasti protivnarodnih elemenata, zbog 

toga je bio ovakav odnos radnika i Seljaka prema šumii i šum- 
skim gazdinstvima.

Sada, kada naše šume nisu više u posedu veleposednika i 
ostalih sličnih elemenata, več naroda, treba raditi na tome da 

svaki naš čovek otsada ima pravilan odnos prema šumi jer su 
one vlasništvo radnog naroda*.

Velike bosanske šume ili šume po ravnicama Srbije i Hr- 
vatske. šume po kršnim predelima Crne Gore i Makedonije i 
šume po planinama Slovenije, sve su to naše šume i zato treba 
da Uiistini skrenemo pažnju na to da se njima pravilno kori
stimo i da ih ubuduče čuvamo od požara.

Drugovi narodni poslanici, u ime Zakonodavnog odbora 
predlažem da glasate za ovaj zakon. (Odobravanje).

Potpretsednik: Otvaram pretres po ovom zakonskom pre
dlogu. Želi li ko od drugova narodnih poslanika da se javi za 
reč? (Niko se ne javlja). Pošto se miko ne javlja za reč, molim 
'izvestioca da čita član po član Predloga zakona o zaštiti šuma 
od požara.

Izvestilac čita član 1 sa naslovom.

Potpretsednik: Ko je za član 1 sa naslovom, neka digne 
ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem 
da je član 1 sa naslovom jednoglasno prihvačen.

(Za ovim je Savezno veče, glasajuči dizanjem ruke o sva
kom pojedinom članu, jednoglasno prihvatilo sve članove Pre
dloga opšteg zakona o zaštiiti šuma od požara od člana 2 do 
zaključno člana 35, prema izveštaju Zakonodavnog odbora).

Po pretresu ovog zakonskog predloga, prema čl. 30 po
slovnika, odredujem konačno glasanje dizanjem ruke. Ko je za 
predlog ovog zakona onako kako ga je pročitao izvestilac, 
■neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protJiv? (Nema).



Objavljujem da je Predlog opšteg zakona o zaštiti šuma ođ 
požara konačno jednoglasno usvojen u Saveznom veču pa če, 
u smislu čl. 63 Ustava i čl. 26 Poslovnika Saveznog veča biti 
upučen Veču naroda na rešavanje.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: na pretres Pre
dloga osnovnog zakona o eksproprijaciji. Izvestilac o ovom 
zakonskom premogu je dr Jakov Grgurič.

Izvestilac dr Jakov Grgurič: Drugovi narodni poslanici, 
Zakonodavni odbor Saveznog viječa Narodne skupštine na svojoj 
sjedniici od 24 d 25 marta o. g. pretresao je Prijedlog osnovnog e 
zakona o eksproprijaciji dostavljen mu od Pretsjedništva Sa
veznog viječa, a koji je na osnovu čl. 63 Ustava dostavila Vlada 
FNRJ Narodnoj skupštini FNRJ na rješavanje.

Poslije svestranog proučavanja gornjeg zakonskog prije- 
dloga i na osnovu pune saglasnostii o učinjenim izmjenama i 
dopunama, postignute u zajednrčkom Redakcionom odboru,. 
Zakonodavni odbor Saveznog viječa podnosi Viječu ovaj 
izvještaj,

Drugovi, vi ste dobili izvještaj Zakonodavnog odbora sa 
svima .izmjenama i dopunama koje je Zakonodavni odbor učinio
i zato mislim da ne treba da čitam cio izvještaj, da ne bismo 
gubili vrijeme. (Videti prilog na kraju knjge.)

Drugovi narodni poslanici, razmatrajuči ovaj naš zakonski 
projekat o eksproprijaciji zajedno sa obrazloženjem saveznog 
ministra pravosuda dFuga Frana Frola, vidječemo da su u ovom 
zakonskom projektu postavljeni i izgradeni principi i- pray^ia 
koja su u saglasnosti i odgovaraju osnovnim propisima Ustava 
FNRJ a takode i životnilm potrebama naših naroda.

O samom zakonskom projektu nemam puno šta da kažem 
s obzirom na iscrpno i temeljito obrazloženje druga Saveznog 
ministra, koje je pred vama, a s druge strane ne bih htio po
navljati ono, što je u ovom obrazloženju rečeno. Htio bih reči 
slijedeče.

Ušli jed teškog ali slavnog oradžbinskog rata naša su 
sela, gradovi, putevi, željezničke pruge, mostovi, itd. od nepri-, 
jatelja porušeni, a k tome još i stočna privreda najma.nje 60% 
od predratne uništena. a da ne govorimo o samoj poljoprivredi 
koja je tokom rata pala na najmanji nivo.

Da našu zemlju obnovimo i izgradimo privredno, socijalno- 
društveno, nužno je bilo da se donese budžet za 194.7 godinu u 
onim i onakvim ciframa koje odgovaraju opčem interesu zemlje
i potrebama naših naroda. S druge strane, da pospješimo rađ



u obnovi i izgradnji, nužno je bilo da se i ovaj Zakon o ekspro- 
prijaciji donese i da se, radi opčeg interesa naše zajednice, 
dirne i u privatno vlasniištvo koje je kao faktor u zajedničk-om 
životu dužno da i ono u ovu zajedničku svrhu doprinese po 
propisima ovog zakona svoj udio koji mu država plača, odno
sno u naravi drugu nekretninu daje.

Na ovaj način vlasnik nije oštečen. On dobiva ekvivalenat
oduzetog objekta (predmeta), a učinjeno je time to da se i 
ovim putem lakše postizava cilj i svrha obnove i blagostanja 
zemlje i naroda.

Drugovi, iz pojedinačnog čitanja članova uvjeriičete se da 
su ovi svi principi, koji su u zakonu navedeni, potpuno u sa- 
glasnosti i, kao što sam rekao, uskladeni sa potrebama naših 
naroda. Zakon je pravedan u opravdan.

Glasam u načelu za ovaj zakonski projekat. (Aplauz).
Potpretsednik: Otvaram pretres po ovom zakonskom pre

dlogu. Da li ko od drugova narodnih poslanika želi da, govori?
(Niko se ne javlja za reč.)

Pošto se niko ne javlja za reč, molim druga izvestioca da 
čita naslov i član po član Predloga osnovnog zakona o ekspro- 
prijaciiji.

Izvestilac čita naslov i podnaslov Osnovnog zakona o 
eksproprijaciji i član 1.

Potpretsednik: Ko je za član 1 zajedno sa naslovom I 
podnaslovom kako je pročitao izvestilac, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je član 
1 sa naslovom i podnaslovom jednoglasno usvojen.

(Za ovim je Savezno veče Narodne skupštine FNRJ, glasa- 
juči dizanjem ruke o svakom pročitanom članu, jednoglasno 
usvojilo sve članove Predloga osnovnog zakona o ekspropnija- 
ciji i to od člana 2 do 39 zaključno, prema predlogu i izveštaju 
Zakonodavnog odbora).

Potpretsednik: Prema članu 38 poslovnika, odredujem da 
se konačno glasanje izvrši dizanjem ruke. Ko je za ovaj Pre
dlog zakona o eksproprijaciji, onako kako ga je izvestilac pro
čitao, neka digne ruku. (Svi dižu ruku). Ima li ko protiv? 
(Nema). Objavljujem da je Predlog osnovnog zakona o ekspro
prijaciji u Saveznom veču jednoglasno prihvačen ii da če, u 
smislu člana 65 Ustava (i člana 26 Poslovnika Saveznog veča, 
biti upučen Veču naroda na rešavanje.



Prelazimo na treću tačku dnevnog reda: odobrenje ure- 
-daba koje je Vlada FNRJ donela od 16 jula 1946 do 10 marta 

1947 godine na osnovu Zakona o ovlaščenju Vladi FNRJ za 
donošenje uredaba po pitanjima iz narodne privrede. Molim 
druga sekretara da pročita spisak uredaba.

Sekretar čita spisak uredaba. (Videti prilog na kraju 
knjige.)

Potpretsednik: Otvaram pretres i pitam drugove narodne 
poslanike: ko se javlja za reč? (Niko). Pošto se niko nije javio 
za reč, stavljam, u smislu poslovnika, na glasanje dizanjem 
ruke uredbe Vlade FNRJ donesene od 16 jula 1946 do 10 marta 
1947 godine. Ko ih odobrava, neka digne ruku. (Svi poslanici 
dižu ruku). Jma li ko protiv? (Nema). Objavljujem da su pro- 
čitane uredbe Vlade FNRJ primljene i odobrene jednoglasno u 
Saveznom veču i da če se dostaviti, u smislu poslovnika, Prezi- 

■ dijumu FNRJ.
Veče naroda izvestilo je Savezno veče da je naknadno 

usvojilo tekst čl. 2 Predloga zakona o državnom završnom ra
čunu za period od 1 novembra 1944 do 31 decembra 1945 go
dine, onako kako ga je usvojilo Savezno veče, i time su oba 
veča usvojila istovetne tekstove ovog zakonskog' predloga.

Prima li Veče ovaj izveštaj o istovetnostii tekstova? (Prima). 
Objavljujem da je Savezno veče definitivno i jednoglasno pri- 
milo Predlog zakona o državnom završnom računu za period 
od 1 novembra 1944 do 31 decembra 1945 godine i da če, u 
smislu čl. 34 poslovnika, biti upučen Prezidijumu radi pro
glašen j a.

Odredujem odmor od 10 minuta.

(Posle odmora)
Potpretsednik: Nastavljamo sednicu. Veče naroda Narodne 

skupštine FNRJ dostavilo je Saveznom veču, u smislu propisa 
Ustava i poslovnika, tekstove zakonskih predloga., onako kako 
su usvojeni u Veču naroda i to: 1) Predloga opšteg zakona o. 
zaštiti šuma od požara i 2) Predloga osnovnog zakona o 
eksproprijaciji. •

Za vreme odmora ja sam sa Pretsednikom Veča naroda 
utvrdio da su tekstovi ovih zakonskih predloga istovetni sa 
tekstovima istih zakonskih predloga koji, su konačno usvojenii 
i u Saveznom veču.



Prima li Veče ovaj izveštaj o istovetnosti tekstova? Pošto 
Veče prima ovaj izveStaj, objavljujem da je Narodna skupština 
FNRJ primiila: Opšti zakon o zaštiti šuma od požara i Osnovni 
zakon o eksproprijaciji. Oba ova zakona biče upučena Prezidi- 
jumu Narodne skupštine FNRJ radi proglašenja.

Ovim je dnevni red današnje sednice iscrpen. Zasedanje se 
ne zaključuje več se samo sednice odlažu. Rad čemo nastavitii 
u toku meseca aprila radi donošenja privrednog plana. Ovu 
sednicu zaključujem, a iduča če biti zakazana pismenim putem. 
(Aplauz).

(Sednica je zaključena u 18,20 časova).
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VEČE NARODA

Če t v r t a  s e d n i c a
(1 aprila 1947)

Početak u 16,20 časova..

Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram četvrti redovni sastanak III redovnog 

zasedanja Veča naroda Narodne skupštine FNRJ. Zapisnik da
našnje sednice vodiče sekretar dr Branko čubrilovič. Molim 
sekretara da pr očita zapisnik.

Sekretar dr Branko čubrilovič čita zapisnik treče redovne 
sednice od 31 aprila 1947 godine.

Pretsednik: ilma li primedaba na zapisnik? (Nema). Pošto 
primedaba nema, zapisnik se overava.

Savezno veče dostavilo je Veču naroda na rešavanje ko
načno usvojene tekstove Predloga osnovnog zakona o stara
teljstvu, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o 
udruženjima, zborovima i drugim javnim skupovrima, Predloga 
'zakona o dopuni Zakona o poštansko-telegrafsko-telefonskim 
taksama, Predloga zakona o usvojenju, Predloga* zakona o 
izdavanju i rasturanju omladinske i dečje književnosti i štampe.

Izveštavam Veče da sam sa Pretsedn-ikom Saveznog veča 
utvrdio da su tekstovi ovih zakonskih predloga istovetni sa 
teks'tovima istih zakonskih predloga koji su konačno usvojeni 
u Veču naroda.

Prima li Veče ovaj izveštaj o istovetnosti tekstova? (Prima). 
Pošto Veče prima ovaj izveštaj, objavljujem da je Narodna 
skupština usvojila sve gore navedene zakonske predloge i da 
če, u smislu čl. 34 poslovnika, bitii dostavljeni Prezidijumu Na
rodne skupštine radi proglašenja.

Savezno veče dostavilo je Veču naroda Predlog zakona o 
državnom završnom računu za period od 1 novembra 1944 do



31 decembra 1945 godine sa izveštajem da je član 2 primljert 
u novoj redakciji, koja glasi: »Odobravaju se svi izvršeni rashodi 
na teret budžetskih partija i rashodi na teret obrtnog kapitala 
Glavne državne blagajne učinjeni od 1 novembra 1944 godine 
do 31 decembra . 1945, kao i vanbudžetski rashodi učinjeni u 
mesecu novembru 1944 godine.«

Prima li Veče izveštaj sa izmenama člana 2 ovog zakon
skog predloga? (Prima). Ko je za, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je ovaj zakon 
Narodna skupština primila i da če biti upučen Prežidijumu radi 
proglašen j a.

Predlažem za treču tačku današnjeg dnevnog reda: pretres 
vladinih uredaba donefcih na osnovu Zakona o ovlaščenju Vladi 
FNRJ za donošenje uredaba po pitanjima iz narodne privrede. 
Prima li Skupština ovaj predlog? (Prima).

Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
opšteg zakona o zaštiti šuma od požara.

Molim druga izvestioca Miloša Careviča da pročita izve
štaj Zakonodavnog odbora.

Izvestilac Miloš Carevič (NR Srb ja): (Čita izveštaj Zako
nodavnog odbora. — Videti prilog na kraju knjige.)

Dozvolite mi da uz izveštaj Zakonodavnog odbora dodam 
još izvesna obaveštenja da bi se pravilno razumela potreba do- 
nošenja ovog vrlo važnog zakona.

1 pored daleko povoljnijeg gledanja na šumu no nekada u. 
staroj Jugoslaviji, ipak je još potrebno da se ističe i podvlači 
ogroman značaj šuma za našu otadžbinu. Preko jedne trečine 
(38'%) površine Jugoslavije ili je pod šumom ili zemljište na 
kome ne može ništa drugo uspevati do šuma. Prema prostran
stvu koje šume zauzimaju, a još više prema svom karakteru 
opštekorisnog dobra, odnosno prema svom uticaju na poljo- 
privrednu kulturu, klimu, režim voda., zdravlje naroda i lepotu. 
zemlje, šume zaslužuju da se na njih obrati naročita pažnja. 
Ali isto tako je veliki i ekonomski značaj šuma u našoj na- 
rodnoj privredi. Proizvodi šuma, naročito drvo, pretstavljaju 
jedno od največih prirodnih bogatstava zemlje, — sirovinu koja 
je neophodna i bez koje je skoro nemogučna privredna obnova 
naše zemlje, odnosno ostvarenje industrijalizacije i elektrifika
cije. Ne samo da je drvo bazična sirovina jedne velike grane 
naše industrije i materijal neophodan za izgradnju svih naših 
investicionih objekata i za rudarstvo, nego je uz to jedan od



onih naših artikala koji je uvek imao produ na stranim trži— 
štima (ranije je zauzimao od 10—40'% celokupne vrednosti 
našeg izvoza) a naročito je danas jako cenjen i tražen artikal 
i biče to  i dalje. Ovome treba dodati da od celokupne šumske 
površine 58% pretstavljaju šume koje su u državnoj svojini, u 
kojima se s obzirom na kvalitet šuma naiaze 80% celokupne 
'drvne mase svih naših šuma. Tome [ takvom opštenarodnom 
'dobru poklanjana je mala pažnja, a naročito u pogledu nege 
i zaštite od mnogobrojnih oštečivanja, kao prekomernih seča,, 
'domačih i stranih špekulanata, bespravnih seča, krčenja i uzur
pacije, prevelike popaše a naročito brsta koza, čestih i velikih 
požara a kao posledice toga svega, velikih zaraza od insekata 
'i biiljnih bolesti.

Naše šume, iako daju velike količine drveta, daleko su od 
toga da daju onu količinu koju bi< mogle i trebalo da daju. 
Ovo dolazi usled toga što se sa šumama u staroj Jugoslaviji 
pljačkaški gazdovalo, i što se prema njihovom čuvanju i nezi 
nemarno odnosilo. Šume su služile kapitalističkom bogačenju 
pojedinaca. Od šume se preko svake mere # .protiv svih šumskih 
propisa uzimalo, a nije se u šumu ulagalo ni najmanje, da bi 
se osigurala njena obnova i budučnost.

Pljačkaški način iskoriščavanja naših šuma od strane do
mačih i stranih kapitalista imgo je veliki i štetan uticaj na. 
odnos naroda prema šumama, naročito državnim i bivšim ko
munalnim. Ove šume su smatrane kao nenarodne — kao otete 
od naroda, i prema njima narod je pokazivao pun nemar i činio 
ogromne i raznolike štete. Jedna od največih posledica toga 
jeste nemaran odnos naših ljudi prema* zaštiti naročito državnih 
šuma od požara i to kako kod preduzimanja mera da do požara 
ne dode, tako i kod preduzimanja mera da se požari suzbiju 
i ugase.

Šumski požari' su jedna od najstrašnijih i najtežih pojava u 
šumi. U 90% slučajeva požari se javljaju kao posledica nemar- 
nog odnosa ljudi prema šumi. Naročito u sušnom periodu naj- 
manja nemarnost i nesmotrenost u pogledu loženja vatre u 
šumi i bacanja neugašenih šibica ili1 opušaka može da prouzro- 
kuje veliki požar. Kod nas su se šumski požari uvek javljali 
izmedu marta i decembra, ali naročito veliki broj i veliku štetu 
pričinili su požari u toku prošle 1946 g. usled izuzetne i duge 
sušne periode.

Jedan pregled broja, opsega i štete od požara naročito 
može da predoči sliku koliko i kakvo zlo pretstavljaju šumski



požari za šume. Prema statističkim podacima koje je Zakono- 
davni odbor pribavio ta slika je sledeča. Od pre rata ima samo 
oskudnih podataka za 1938 g., kada je zabeleženo 426 požara. 
U 1945 g. zabeleženo je 577 požara, koji su obuhvatili 23.785 ha 
šuma i umštili ili ošteteli 672.785 n r  drvne mase i pričinili 
štete samo na drvnoj masi od 65 miliona dinara. U 1946 godini 
broj požara se učetvorostručdo, sem NR Slovenije, gde se pove- 
ćao samo dva puta, tako da se u 1946 godini broj požara popeo 
na 2345 slučajeva. opožareno je 39.903 ha šuma, oštečeno 
3,614.429 ms drveta i pričinjena šteta samo na drvnoj masi u 
vrednosti od 733,524.671 dinar.

Največi broj požara i največu opožarenu površinu, kao i 
največu materijalnu štetu, imali smo u NR Bosni i Hercegovini, 
zatim doiazi sa upola manje šteta NR Hrvatska, pa sa još 
manjim brojem NR Srbija, NR Crna Gora, Slovenija i Makedo
nija. Požari su najčešči i največe štete čine u četinarskim šu
mama. Zbog ovoga su češči i veči požari u republikama gde 
ima više četmara. Uz ovo doiazi i trajanje suše i višina pro- 
sečne godišnje temperature, koja je takode različita. Ali iznad 
svega stoji kao glavni uzrok pojave požara odnos ljudi prema 
šumi, što se vidi i iz toga da su šumski požari' u Sloveniji naj- 
manji i pored toga što su u Sloveniji šume pretežno četinar- 
ske. Mora se reči da taj odnos naroda prema šumi rezultira iz 
pogrešnog odnosa narodnih masa prema šumama bivšeg dr
žavnog erara i bivšim komunalnim šumama.

U Sloveniji uz tradicionalnu pažnju prema šumi doiazi i to 
što je tamo bilo malo državnih šuma, dok u Bosni, naprotiv, 
gro šuma pripada državi, zatim je veliki procenat 'takvih šuma 
u Hrvatskoj, pa u Srbiji. Što je najyeci procenat požara u dr
žavnim šumama, uzrok je i to što 'su državne šume najvrednije 
i najlepše i zbog toga su najčešče sečene od okolnog stanov- 
ništva radi pašarenja, seče i izvoza, kao i za vreme izleta. Stoga 
su u njima л veče mogučnosti za pojave požara usled nemarnosti 
'posetilaca. Največi i najopasnijj požari obično se pojavljuju u 
zabačenim i nenaseljenim krajevima usled toga što ‘Se ne pri
mete na vreme i što je teško organizovati gašenje. Procenat 
požara usled zlonamere, upravo usled želje da se prošire pa- 
šnjaci za stoku ilii da se iskrči- i uzurpira deo šume, svega su 
'pet procenata od svih požara; požari usled Varnica iz lokomo
tiva i od groma docta su retki. Največem broju požara ne može 
se utvrditi uzrok, a još manje pronači krivac, jer od uzroka 
požara do momenta kad se on primeti, odnosno do momenta 
kada zauzme veče razmere, obično prede više vremena.



Kada izbije požar u šumi, naročito četinarskoj, pa i ako 
uzme i relativno malu površinu, teško se ugasi i uglavnom sve 
mere zaštite mogu se svesti na to da se požar dalje ne širi-. 
Ukoliko požar uzme veče razmere, on dobija ogromnu stihijsku 
snagu >i teško je boriti se s njime. Pri jakim vetirovima često su 
ljudi nemočni čak i da lokalizuju požar. U borbi sa požarima 
mora se uvek angažovati veliki broj ljudstva, stotine i hiljade, 
i samo uz veliko nesebično i požrtvovano zalaganje i velike 
teškoče i opasnost: mogu se veči' požari lokalizovati.. U borbi 
sa požarima skoro je redovna pojava oštečivanje odela i obuče, 
pa i manje i veče povrede, a može biti i slučajeva guibiitka života.

Posledice šumskih požara su velike i teško procenjive. Di
rektne posledice svakog požara su uništenje podmlatka, šiblja 
i prizemne šumske flore, opaljene kore stanjih stabala do izve- 
sne višine, ukoliko požar ne zahvati i krunu stabala, što je čest 
slučaj kod četinara, kad izgori i sve lišče i izbiljci, a u težim 
slučajevima izgori i veliki deo drvne mase. Uglavnom kod oce- 
njivanja vrednosne štete dolazi u obzir samo procena direktne 
štete, i samo tako obračunata šteta, videli smo, iznosi u 1946 g. 
preko 733 miliona dinara.

Medutim, još veče i skoro neprocenjive su indirektne po
sledice požara, a na prvom mestu što se požarom ne samo 
uništi postoječi podmladak nego i onemoguči prirodnc' podmla- 
divanje i uopšte unište prirodni uslovi za porast šume. U veli
kom broju slučajeva opožarena površina šume pretvara se u 
golet. Oštečeno drveče mora se odmah seči bez obzira da li je 
zrelo za seču i bez obzira na potrebu drveta uopšte, bez obzira 
na rentabilnost, mogučnost unovčenja. Jer ukoliko se oštečeno 
drveče odmah ne poseče, ono je izvor biljnih bolesti i zaraza 
insekata u takvoj meri, da opožarene površine postaju velika 
opasnost za neoštečene šume. Zbog svega ovoga posledice 
šumskih požara su teže nego posledice drugih šteta.

Jedan od uzroka što su požari kod nas čes»ti, što dostižu 
velike razmere i čine velike štete šumama, jestie nedostatak po
trebnih i savremenih propisa za preventivnu zaštitu šuma od 
požara, neorganizovanost službe zaštite, naročito osmatračke 
službe za vreme letnjih sušnih meseci, kao i neodredena na>- 
dležnost i dužnosti pojedinih organa narodnih vlasti i gradana 
kod zaštite od požara. Osim toga nisu postojali ni potrebni 
preduslovi za prevaspkanje širokih masa i njihovo angažovanje 
u akcijama za zaštitu šu®a od požara. Ukoliko su izvesne mere 
bile predvidene u ranijem zakonu o šumama, one nisu prime-



njivane ili su kompromitovane. Kod pojave i gašenja požara: 
od oslobodenja do danas uočila se potreba da se u pogledu- 
zaštite šuma od požara što pre zauzme novi stav i da se za
konskim putem propišu nove mere za obezbedenje od požara, 
kao i mere za suzbijanje i gašenje požara.

Zaštita šume od požara je samo jedna mera zaštite šuma. 
pored drugih mera za zaštitu šuma od drugih oštečivanja. Ipak, 
zaštita šuma od požara ima svojih specifičnosti, a izmedu osta- 
log i pre svega je to sam način borbe koji se kod drugih za- 
štitnih mera ne pojavljuje u toj meri. Na prvom mestu to je- 
potreba da se kod gašenja požara angažuju najšire narodne 
mase. Osim toga, u okviru Zakona o Šumama nije mogučno, 
'obuhvatiti svu materiju zaštite šuma od požara, niti se može 
istači važnost koja se ovom pitanju ima posvetiti. Sve ovo, kao> 
i potreba da se još pre početka kritične sušne periode pre- 
duzmu mere za otklanjanje mogučnosti pojavljivanja požara, 
nalažu da se donese poseban Opšti zakon o- zaštiti šuma od 
požara.

Kod sastavljanja predloženog Opšteg zakona o zaštiti šuma 
od požara iskoriščena su sva dosadašnja iskustva kod nas i na 
strani, kako u nauči tako i u praksi.

Več iz napred izloženog vidi se da je kod zaštite šuma od 
požara najbolji i najlakši način preduzimanje mera da do požara 
uopšte ne dode. Da bi se ovo moglo postiči, potrebno je, na 
prvom mestu, angažovati široke mase s obzirom na ogromnu. 
površinu na kojoj požar može uvek izbiti, a koja ne daje mo- 
gučnost da se ova zaštita provede iskljtičivo pomoču organa 
narodne vlasti. Zbog toga je u projektu na prvom mestu stav
ljeno u dužnost svima gradanima da izvršuju pojedine mere 
zaštite. Ova dužnost je lo-gična posledica -i stoga što šume služe- 
svim gradanima bilo direktnim bilo indirektnim koristima. 
listo tako moralo se staviti u dužnost svim državnim organima, 
a ne samo šumarskim, zaštita šuma od požara.

Prema svemu, logično je i to što su u zakon u prvi red 
stavljene mere opreznosti, kojima je cilj da se onemoguči stva- 
ranje bilo koje mogučnosti da se šumski požari pojave i razviju. 
Nema sumnje da bi najbolja zaštita bila potpuna zabrana lo- 
ženja otvorene vatre u šumi. Ali od toga se moralo otstupiti 
u slučaju opravdanih razloga, a naročito u slučaju životnih po
treba šumskih radnika, pastira i slično. Pored opštih mera za
štite šuma od požara, morale su se predvideti i posebne mere- 
za slučaj kada vladaju jaki vetrovi i kada je, i pri merama^



opreznosti, velika op2snost od pojave požara. Jedna od največih 
pogodnosti za širenje požara jesu šumske branjevine, gde suva 
trava i gust podmladak omogučuju brzo širenje požara, a isto 
tako rdava navika paljenja šupljih stabala, panjeva i- klada 
jedan je od najčeščih uzroka širenja požara, te se ovo moralo 
najstrože zabraniti. Isto tako neophodne su i mere zaštite od 
mogučnosti pojave požara usled varnica iz lokomotiva, iz ču- 
murana, ciglana i kuča pa su predvidene i za to potrebne mere.

Pored opštih mera zaštite, morale su se predvideti posebne, 
specijalne mere opreznosti za sušni period i' za šume koje se 
nalaze u krajevima naročito izloženim opasnosti od šumskih 
požara (mlade četinarske šume, šume na kršu i slično). U ovim 
slučajevima predvidena je potpuna zabrana loženja vatre. a u 
šumama izloženim požaru i preduzimanje stalnih zaš'titnih mera, 
kao' čiščenja šume, stvaranje zaštitnih proseka i pojaseva. Da 
bi se ovakve ugrožene šume zaštitile, meophodno je da se u 
njima uspostavi organizovana vatrogasna i nadzorna služba. 
S obzirom na specifične prilike i opasnosti od požara u poje- 
dinim republikama, ostavljeno je republikama da svojim zako- 
nima regulišu službu osmatranja, čuvanja i nadzora nad šu
mama za vreme sušne periode.

Koliko če uspeti gašenje, odnosno ukoliko če šteta od 
pojavljenog požara biti manja, zavisi najviše od brzine kojom 
če se pristupiti lokalizovanju požara. Zbog toga se moraju naj- 
hitnije angažovati ljudi i> vlasti iz okoline i najbržim načinom 
izvestiti i druge vlasti čija je pomoč potrebna. Za slučaj da 
požar zauzme veče razmere, moralo se predvideti i angažo- 
vanje ljudstva iz udaljenih mesta, vojske i milicije, pa čak i 
mogučnost civilne mobilizacije stanovništva od 16 do 50 go
dina na široj teritoriji. Jedna od važnijih mera jeste i dužnost 
da se posle gašenja požara ostave straže, s obzirom da su vrlo 
cesti slučajevi ponovnog izbijanja požara iz opožarene povr
šine i da je tada gašenje »teže.

Predvideno je da za pričinjenu štetu požarom i troškove 
oko gašenja požara odgovaraju oni koji su požar prouzrokovali.

Jedna od važnijih odredaba jeste, i to što se'ovim zakonom 
osiguravaju lica koja učestvuju u gašenju požara za slučaj te
lesnih povreda ili smrti, pošto ovakvih slučajeva ima.

Kaznene odredbe su predvidene tačno prema težini poje- 
dinih dela, odnosno prema mogućnos'ti nastupanja štetnih po
sledica koje iz pojedinih dela mogu da proizidu. Naročito 
stroga kazna predvidena je i za paljenje šuma radi proširenja



poljoprivrednih kultura, s obzirom da je to vrlo cest slučaj, a 
naročito da je to čest slučaj uzurpacije opštenarodne imovine.

Ovaj zakon je opšti, pa su stoga u njemu postavljena opšta 
načela zaštite na osnovu i u okviru kojih če narodne repubiike 
doneti svoje posebne propise o zaštiti šuma od požara, razra- 
dujuči i upotpunjavajuči ceo sistem zaštite prema , svojim spe
cifičnim prilikama. Ali dok narodne republike ne donesu svoje 
zakone, ovaj zakon može korisno poslužit; za preduzimanje 
potrebnih mera zaštite.

Zaštita šuma od požara, naročito zbog velikih šteta koje 
se šumama na taj način nanose, nesumnjivo opravdava dono- 
šenje ovog zakona. Mere koje on donosi nesumnjivo su nužne 
da se šume koliko je mogučno zakonom zaštite. Ali je isto 
tako jedna od vrlo važnih mera vaspitanje našeg naroda u 
odnosu na šumu i njegovo učešče u odbrani, u zašiliti šuma. To je 
stvar koja se ne može izvršiti samo zakonskim propisima. U to 
se mora uložiti mnogo truda, propagande i savetovanja i tra- 
žiti učešče društvenih masovnih organizacija.

Sve što se napred iznelo ili što se iznese o važnosti šuma 
ne može nikad biti dovoljno da objasni važnost koju šume 
pretstavljaju i stoga i potreba donošenja mera za njihovu za
štitu i obezbedenje od raznog ošteeivanja. Prj donošenju ovog 
zakona moramo se osvrnuti i na potrebu što hitnijeg donošenja 
jednog zakona o šumama, jer šuinski požari nisu potpuno izo- 
1'ovana pojava, odnosno njihovo pojavljivanje, iako ima u sebi 
specifičnosti, vezano je donekle i za sprovodenje mera zaštite 
od drugih oštečivanja šume, mera koje se redovno propisuju u 
zakonu o šumama.

Sa svega izloženog molim Narodnu skupštinu da ovaj 
zakon primi u celosti (Aplauz).

Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Otva- 
ram diskusiju o ovom zakonskom predlogu. Traži li ko reč? 
(Niko). Ne traži niko. Prelazimo na čitanje i glasanje. Molim 
druga izvestioca da čita član po član zakonskog predloga.

Izvestilac čita član 1 Predloga opšteg zakona o zaštiti 
šuma od požara. (Videti prilog na kraju knjige).

Pretsednik: Čuli ste član 1. Ko je za ovaj član, neka digne 
ruku. (Svi poslanici dižu ruku). .Ima li ko protiv? (Nema). Pošto 
niko nije protiv, objavljujem da je član 1 jednoglasno primljen.

(Za ovim je Veče naroda, glasajuči o svakom članu diza
njem ruke, jednoglasno usvojilo članove od 2 do 35 zaključno, 
prema čzveštaju Zakonodavnog odbora).



Pretsednik: Time je ovaj predlog zakona izglasan u poje
dinostima. Sada ćemo glasati i u celini dizanjem ruke.

Ko je za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku. (Svi 
dižu ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Pre
dlog zakona o zaštiti šuma od požara izglasan u Veču naroda 
i da če biti dostavljen Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda: pretres Predloga 
osnovnog zakona o eksproprijaciji.

Molim izvestioca Zakonodavnog odbora druga Božidara 
Maslariča da podnese izveštaj.

Izvestilac Božidar Maslarič (NR Hrvatska): Drugovi na
rodni poslanici, izveštaj Zakonodavnog odbora je razdeljen 
narodnim poslanic im a, i ja, ako ne ins'istirate, neču ni da ga 
čitam. Isto tako razdeljeno je i obrazloženje Ministra pravo
suda, tako da ste naoružani svima potrebnim materijalima za 
pretres ovog zakona. (Videti prilog na kraju knjige).

Sa svoje strane ja bih imao da kažem još ovo.
U novogodišnjoj čestitiki gradanima Federativne Narodne 

Republike Jugoslavije, maršal Tito pozdravio je svoje sugra- 
dane s planskom privredom i Petogodišnjim planom industri- 
jalizacije i elektrifikacije zemlje. Time je drug Tito postavio 
glavne zadatke pred narode Jugoslavije. Ja mislim da nijedan 
državnik, u Evropi nije bolje mogao da pozdravi svoje sugra- 
dane uoči Nove godine od druga Tita.

Zakon o eksproprijaciji ima za cilj da pomogne naš narod 
u njegovom glavnom zadatku. Industrializacija i elektrifika
cija zemlje znače učvrščivanje tekovina narodnooslobodilačke 
borbe, puni zamah u razvitku produktivnih snaga, učvrščivanje 
nezavisnosti i slobode naše zemlje. Industrializacija i elektri
fikacija zemlje znače oslobadanje naroda od teškog fizičkog 
rada i podizanje materijalnog blagostanja naroda. Ovaj zakon 
krči put ka napretku i civilizaciji naših naroda. Zar može da 
bude boljeg, naprednijeg i humanijeg od ovog zakona?

Zakon o eksproprijaciji je u punoj saglasnosti sa našim 
Ustavom. Sopstveniku se daje naknada i to u višini ekspropri- 
sane imovine. Prema tome, ovaj zakon uskladuje opštenarodne 
interese s individualnim interesima. Ovaj zakon odgovara pot
puno duhu naše narodne revolucije, socijalne pravičnosti, i 
molim drugove narodne poslanike da ga i u načelu i u poje
dinostima prime.



Pretsednik: Čuli ste izveštaj Zakonodavnog odbora. Otva- 
ram diskusiju o njemu. Traži li ko reč? Ima reč Ministar pra- 
vosuda.

Ministar pravosuda Frane Frol (NR Hrvatska): Drugovi 
narodni poslanici, s obzirom da sam ovoj predloženoj osiiovi 
zakona dao obrazloženje i da je, uz to, obrazloženje publicirano 
u dnevnoj štampi, tako da su svi narodni poslanici upučeni u 
eamu stvar ovoga zakona, biču kratak.

Predlogom zakona o eks-proprijaciji ima da se zakono- 
davnim putem razradi ustavna odredba člana 18 st. 5 Ustava, 
koja veli da se privatno vlasništvo može ograničiti i ekspropri- 
sati, kad to traži javni interes na osnovu zakona.

Takva ustavna odredba ne pretstavlja nikakvu osobenost 
u našem pravnom sistemu, jer je takva ustavna odredba poznata 
i u zakonima i ustavima kapitalističkih zemalja. A takva je 
odredba poznata i u staroj Jugoslaviji. U Vidovdanskom ustavu, 
koji u članu 37 predvida da je eksproprijacija privatne svojine 
dopuštena na osnovu zakona kad to traži javni interes.

Ovaj naš predloženi zakon ima za cilj da omoguči izvo- 
denje radova na obnovi i izgradnji naše zemlje u svrhu dru- 
štvenog, ekonomskog i kulturnog podizanja naših naroda. 
U ovom zakonu eksproprijacija je ograničena na nekretnine i 
prava na njoj kao i na predmete historiske kulturno-umetničke 
vrednosti.

Po zakonu eksproprijacija se vrši u korist države i to za 
potrebe saveznih organa, ustanova i organizacija, za organe, 
ustanove i organizacije narodnih republika, autonomne pokra
jine, oblasti j  administrativno-teritorijalne jedinice, kao i u 
konist zadruga, zadružnih i drugih organizacija radnog naroda.

Akt o eksproprjaciji donosi nadležni organ. Nadležnost
o donošenju akta o eksproprijaciji ima se bazirati, s jedne 
strane, na značaju potrebe koja se ima zadovoljiti, a, sa druge 
strane, s obzirom na teritoriju koju obuhvata eksproprijacija. 
Na primer, Vlada FNRJ doneče akt o eksproprijaciji kad se 
eksproprijacija vrši za potrebe opštedržavnog značaja, ili u 
slučaju kad eksproprijacija ima obuhvatiti imovinu sa područja 
dvije ili više narodnih republika. Narodne republike doneče akt
o eksproprijaciji onda kad se eksproprijacija vrši za potrebe 
republičkog značaja, ili ako eksproprijacija 'ima obuhvatiti 
'iimovinu 'Sa teritorije dva ili više okruga, ili u republikama gde 
nema okruga, koja obuhvata dva ili više srezova.



Za eksproprisanu imovinu daje se naknada. Naknada se 
odreduje prema prosečnoj prometno] vrednosti koju ekspro- 
prisana imovina ima u času procene. Naknada se može dati u 
novcu ili se može izvršiti zamena za drugu nekretninu. U za
konu je odredeno da se naknada u novcu ima dati kad ekspro- 
prisana imovina pretstavlja jedini ili najvažniji izvor prihoda 
za vlasnika, za njegovu užu porodicu i za ona lica koja je on 
dužan da izdržava. Važna je odredba u članu 14 Zakona o 
eksproprijaciji koja govori o tome da ako je eksproprisana 
nekretnina zasejana, onda se mora dati i naknada u višini pro- 
isečnog prinosa 'te setve. To se odnosi naročito na seljake koji 
imaju površine zasejane, pa se tom odredbam zaštičuje da ne 
bi usled eksproprijacije stradali.

Sam postupak eksproprijacije vrše sreske, odnosno grad- 
ske komisije u koje ulazi jedan sudija nadležnog sreskog suda, 
jedan odbornik nadležnog mesnog narodnog odbora, jedan 
odbornik nadležnog sreskog, odnosno gradskog narodnog 
odbora, a ako se radi o potrebama eksproprijacije za više 
organe, onda ulaze pored ovih još i jedan pretstavnik višeg 
organa koga odredi ovaj ili drugi organ, koji on ovlasti.

Ovaj zakon o eksproprijaciji je osnovni zakon. To znači 
da zakon sadrži opšte odredbe, dok je prepuščeno narodnim 
republikama da svojim zakonima dopune i razrade ove opšte 
odredbe, s obzirom na svoje specijalne prilike i potrebe. Iako 
su u Ustavu sadržana načela našeg društvenog i državnog ži
vota, ona se imaju razraditi putem zakonodavstva. Uz to, do- 
nošenje ovoga zakona traži svoje opravdanje i hitnost i zato 
što se naša zemlja nalazi u fazi kada su sve naše raspofložive 
snage u zemlji mobilizirane i stavljene u pokret s obzirom na 
Petogodišnji plan,.s obzirom na industrijalizaciju i elektrifika- 
ciju naše zemlje. Predloženi zakon ima poslužiti kao pravna 
podloga, pravna baza za dalje izvodenje toga plana, i, s obz- 
rom na tu činjenicu, ja predlažem Veču naroda da ovaj zakon
ski predlog izvoli u celosti prihvatitii. (Burno odobravanje).

Pretsednik: Traži li još ko reč o ovom zakonskom pre
dlogu. Reč ima drug Dušan Vasiljevič.

Dušan Vasiljevič (NR Bosna i Hercegovina): Drugovi i dru
ga rice narodni poslanici, u nizu zakona koji su od donošenja 
Ustava naše države FNRJ do danas doneseni, predloženi Osnovni 
zakon 'o eksproprijaciji nesumnjivo zauzima vrlo vidno i zna
čajno mjesto. Ovaj zakon je sam po sebi več nephodno potre- 
ban ne samo za uredenje pitanja i pojma privatne svojine več



i zbog socijalne funkcije koju u životu i razvicku naroda i 
države privatna svojina ima da izvrši. To pitanje bik) je odu- 
vijek predmet interesovanja, sukoba, raspravljanja i borbe 
izmedu vlastodržaca i širokih narodnih radnih masa. Ta borba 
proteže se istoriski kroz sva vremena od teokratskih i feudalnih 
država do današnjih feudalno-kapitalistički uredenih država, 
činjeniea đa je danas bilo mogučno donijeti ovaj zakon sastoji 
se u tome što ovaj odnos izmedu privatne svojine i potreba i 
interesa širokih narodnih masa, odnosno ejeline, ne može biti 
riješen bez slobode i slobodno uredenog života. Ovaj zakon 
važan je upravo zbog toga što on ureduje Slobodan život u 
svojoj narodnoj državi, sa svojim narodnim vlastima koje su 
garancija da če se zakon pravilno primjenjivati i sprovoditi 
u konist ejeline. Zakon je nesumnjivo i sastavljen sa tom ten- 
dencijom da može poslužiti u svako vrijeme za popunjavanje 
svih onih praznina koje su se dosad pojavljivale u ovakvim za- 
konima, i u bivšoj Jugoslaviji i u bivšim državama iz kojih je 
Jugoslavija danas sastavljena, da on može neprekidno pratiti 
državni živent u tome pravcu da zaista socijalne snage budu onaj 
pokretač koji če vršiti preporod u narodu u stepenu njegove 
snage i njegovog blagostanja.

Konkretno hoču da ovde istaknem izvjesne činjenice da 
ima krajeva u našoj državi gdje se ovaj zakon upravo od indi
vidualnih grupacija izigravao. Koliko je u teoriji bio objekti- 
van, u praksi je on bio zloupotrebljavan i vlastodršci su uvijek 
mogli da ga iskoriste u raznim formama i uvijek je bio izigra
vam Tek u svojoj sl'obodnoj državi možemo biti pouzdani da 
če ovaj zakon zaista biti tekovina narodnooslobodilačke borbe 
i da če on dati prave plodove. Ja 6u da istaknem ovdje da je u 
bivšoj Jugoslaviji u Bosni i Hercegovini postojao jedan zakon
0 eksproprijaciji iz vremena sultanske Turske, od 1855 godine.

Po tome se zakonu vršila eksproprijacija u Bosni i Herce
govini. Taj je zakon zatekla austro-ugarska okupacija. Ona je 
taj zakon jednom jedin’om naredbom oživotvorila 1880 godine
1 od toga vremena nismo makli jednog koraka naprijed. Mo- 
žete zamisliti, drugovi, u kakvom se stanju nalazio narod u 
Bosni i Hercegovini kad je morao i kad je mogao tudin pri
mjenjivati svoje zakone. Tu se nije govorilo o interesu opštem 
nego se govorilo o onome ko traži konseciju da može ekspro- 
prisati.

Ja dalje neču da insistiram na obrazlaganju kakve je sve 
konsekvencije morao taj zakon imati, odnosno kakvu rdavu 
primjenu, ali sigurno je to da jedan od razloga otpora i borbe



/

u Bosni i Hercegovini i protiv Austro-ugarske monarhije i nje
nih okupatora kao i u borbi protiv fašist ičke agresije — od 
strane Njemačke i njenih satelita, bio je i to sto je narod osje- 
ćao jednu nelizmjernu nepravdu u primjeni onog zakona o 
eksproprijaciji.

Spomenulo se — ne povratno se! Budimo za ovaj zakon. 
(Aplauz).

Pretsednik: Traži li još ko reč? (Ne traži niko). Zaključu
jem diskusiju o ovome zakonskom predlogu i molim izvestioca 
da čita član po član.

Izvestilac čita naslov zakona i član 1. (Videti prilog na 
kraju knjige).

Pretsednik: Ko glasa za član 1, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ko je protiv? (Niko). Objavljujem da je član 1 primljen.

(Za ovim je Veče naroda, glasajuči dizanjem ruke o sva
kom pročitanom članu, jednoglasno usvojilo sve članove od 2 
do 39 zaključno, prema izveštaju Zakonodavnog odbora).

Pretsednik: Time je izglasan u pojedinostima ovaj zakon
ski predlog. Sada čemo glasati u celini. Predlažem da glasamo 
aklamacijom. Prima li Veče naroda ovaj predlog? (Prima). 
Ko je za ovaj zakonski predlog, neka digne ruku. (Svi dižu 
ruku). Ima li ko protiv? (Nema). Objavljujem da je Predlog 
osnovnog zakona o eksproprijaciji izglasan u Veču naroda i 
da če biti upučen Saveznom veču na rešavanje.

Prelazimo na poslednju tačku dnevnog reda: pretres vla
dinih uredaba donesenih od 16 jula 1946 do 10 marta 1947 go
dine na osnovu Zakona o ovlaščenju Vladi FNRJ za donošenje 
uredaba po pitanjima iz narodne privrede. Molim druga sekre- 
tara da 'ih pročita. (Glasovi: Primarno na znanje, ne treba ci
tati). (Uredbe videti kao prilog na kraju knjige).

Traži li ko reč o ovim uredbama? (Niko se ne javlja). 
Potvrduje li Veče naroda ove uredbe? (Potvrduje). Ko je za, 
neka digne ruku. (Svi dižu ruku), ilma K ko protiv? (Nema). 
Objavljujem da su ove uredbe potvrdene.

Odredujem odmor od 10 minuta.

(Posle odmora)

Pretsednik: Savezno veče je dostavilo Veču naroda na re- 
šavanje konačno usvojene tekstove Predloga osnovnog zakona



o eksproprijaciji i Predloga opšteg zakona o zaštiti šuma od 
požara.

Izveštavam Veće da sam sa Pretsednikom Saveznog veča 
utvrdio da su tekstovi ovih zakonskih predloga istovetni sa 
tekstovima istih zakonskih predloga koji su konačno usvojeni 
u Veču naroda.

Prima li Veče izveštaj o istovetnosti tekst ova? (Prima). 
Pošto Veče prima ovaj izveštaj, objavljujem da je Narodna 
sikupština usvojila ova dva zakona i da če u smislu čl. 34 po
slovnika biti dostavljeni Prezidijumu Narodne skupštine radi' 
proglašenja.

Time je naš dnevni red iscrpen. Zaključujem ovu sednicu,
- a iduča če biti sazvana pismenim putem krajem ovog meseca.

(Sednica je zaključena u 18,20 časova).



S A V E Z N O  VEĆE

P e t a  s e d n i c a
(26 aprila 1947)

Početak u 16,20 časova.
Pri ulasku u dvoranu članove Savezne vlade na čelu sa 

pretsednikom Vlade FNRJ maršalom Jugoslavije Josiipom Bro
zom Titom i članove Pretsedništva Saveznog veča na čelu sa 
potpretsednikom Franjom Gazi narodni poslanici doeekuju sto
ječi i burno pozdravljaju.

Pretsedavao potpretsednik Franjo Gaži.
Potpretsednik: Otvaram peti redovni sastanak III redovnog 

zasedanja Saveznog veča Narodne skupštine Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije. Zapisnik današnjeg sastanka vo
diče sekretar Stevan Jovičič, ilzvolite saslušati zapisnik prošlog 
sastanka.

Sekretar Stevan Jovičič čita zapisnik četvrtog redovnog 
sastanka. .

Potpretsednik: Ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Nema). 
Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.

Izvolite saslušati saopštenja.
Vlada Federativne Narodne Republike Jugoslavije podnela 

je Saveznom veču na rešavanje Predlog zakona o petogodišnjem 
planu razviitka narodne privrede Federativne Narodne Repu
blike Jugoslavije. Ovaj zakonski predlog upučen je Odboru za 
privredni plan i finansije.

Odbor za privredni plan i finansije Saveznog veča podnosi 
svoj izveštaj o Predlogu zakona o petogodišnjem planu razvitka 
narodne privrede Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 
Ovaj izveštaj štampan je zajedno sa zakonskim predlogom i 
obrazloženjem, razdeljen je narodnim poslanicama i staviče se 
na dnevni red kad Veče odluči.



Otsustva narodnih poslanika: Vice Bul jan moli otsustvo sa 
zasedanja zbog neodtožnih službenih potreba; Stefanovič Mili
voj moli 20 dana. otsustva zbog puta u inostranstvo; Čolak 
Petar moli 10 dana zbog bolesti; Aleksoski Boris moli 5 dana 
zbog službenih poslova i Žujovič Sreten molii б dana otsustva 
zbog bolesti prema lekarskom uverenju.

Predlažein Veču da svima narodnim poslanicima koji su 
zamolili otsustvo odobri 5 dana, a onima koji su zamolilii više 
od 5 dana da se i njima odobri samo 5 dana. Prima li Veče ovaj 
predlog? (Prima). Objavljujem da su tražena otsustva odobrena 
kako je predloženo.

Saveznom veču Narodne skupštiine FNRJ stigao je izvestan 
broj molbi 'i žalbi koje su upučene Odboru za molbe i žalbe.

Prelazimo na dnevni red: utvrdivanje dnevnog reda. Izvo
lite saslušati akt Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ S.br. 815:

PRETSEDNIKU SAVEZNOG VEČA NARODNE 
SKUPŠTINE FNRJ

B e o g r a d
Na predlog Vlade FNRJ, a na osnovu čl. 3 i čl. 2 tačke 7 

Poslovnika Narodne skupštine Federatiivne Narodne Republike 
Jugoslavije za zajedničke sednice Saveznog veča i Veča naroda, 
Pretsedništvo Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ odlučilo je 
da sazove Narodnu skupštinu na zajedničku sednicu danas 26 
aprila u 16,45 časova sa dnevnim redom:

Pretres Predloga zakona o petogodišnjem planu razvitka 
narodne privrede Federativne Narodne Republike Jugoslavije u 
godinama 1947— 1951.

26 aprila 1947 godine 
Beograd

Pretsedništvo Prezidijuma Narodne skupštine 
Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Sekre ta r  Pre tsednik

M. Peruničič, s. r., , Dr I. Ribar, s. r.

Prima li Veče ovaj predlog? (Prima). Pošto Veče prima, 
ovim je dnevni red današnje sednice iscrpen. Ovu sednicu za
ključujem, a iduču zakazaču pismenim putem.

Molim drugove narodne poslanike da se ne razilaze, jer če, 
kako je objavljeno, u 16,45 časova hiti zajednička sednica.

(Sednica je zaključena u 16,30 časova).



ВЕЋЕ НАРОДА

П е т а  седница
(26 априла 1947 године)

Почетак у 16,15 часова.
Претседавао претседник Јосип Видмар.
Претседник: Отварам пети редовни састанак III редовног 

заседања Већа народа Народне скупштине Федеративне На- 
родне Републике Југославије.

Записник данашње седнице водиће секретар др Бранко 
Чубрилсвић. Молим друга секретара да пр!очита згшисник 
прошле седнице.

Секретар др Бранко Чубриловић чита залтисник четврте 
редовне седнице од 1 априла 1947 године.

Претседник: Има ли примедаба на овај записник? (Нема). 
Пошто примедаба нема, записник се оверава.

Саопштавам Већу да je Влада ФНРЈ преко Претседника 
Планске комисије доставила Народној скупштини на реша- 
вање Предлог з®кона о оетогодишњем плану развитка на- 
родне привреде Федеративне Народне Републике Југосла- 
вије у годинама 1947—1951. Претседништво Већа доставило 
je овај законски предлог Одбору за привредни шлан и фи- 
нансије на проучавање. Одбор за -привредни план и финан- 
сије поднео je свој извештај о овом законском предлогу. 
Предлог зако«а са образложењем и одборски извештај от- 
штампани су .и раздељени народним посланицима. Овај ће 
законски 'предлог бити стављен на дневни ред када то Веће 
одлучи.

Због службеног посла моле да им се одобре отауства 
народни посланици: Божидар Масларић 5 дана, Апостолски 
Михаило 5 дана, Бајалски Ристо 8 дана, Нађ Коста 5 да«а,



Наум)овск1И Наум 15 дана, Гјорги Гаврилски 5 дана, а због 
болести Станковић Синиша 5 да:на, Сулејмановски Нафи 30 
дана, Отон Жупанчич 30 да«а,, Добривоје Радосављевић
3 дана.

Предлажем Већу да одобри тражена отсуства. Прима ли 
Веће овај предлог? (Прима). Пошто Веће прима овај пре- 
длог, објављујем да су лрочитаним народним шосланицима 
одобрена 'отсуства.

Примили смо из варода известан број молби и жалби 
које су упућене Одбооу за молбе и жалбе.

У вези са утврђивањем дневног реда саопштавам Већу 
да je Президијум Народне окупштине ФНРЈ упутио Прет- 
седништву Већа народа OBiaj акт:

„На предлог Владе ФНРЈ, а на оонову чл.З и чл. 2 тачке 
7 Пословиика Народне скупштине Федеративне Народне Ре- 
публике Југославије за заједничке седнице Савезног већа и 
Већа народа, Претседништво Президијума! Народне скуп- 
штине ФНРЈ одлучило je да сазове Народну ск^пштину на 
заједничку седницу данас, 26 -априла, у 17 часова са дневним 
редом:

претрес Предлога закш а о петогодишњем 'плану ра- 
звитка народне привреде Федеративне Народне Републике 
Југославије у годинама 1947— 1951”.

Предлажем Већу да .прихватимо као једину тачку днев- 
ног реда овог састанка: претрес Предлога закона о петого- 
дишњем плану развитка «ародне привреде Федеративне На- 
родне Реиублике Југосл&вије у годинама 1947— 1951. Прима 
ли 'Веће овај предлог? (Прима. — Аплауз).

У исто време предлажем Већу народа, да прихвати и 
предлог Президијума да се дискусија и огретрес о овом за- 
конском лредлогу одрже на заједничкој седници оба дома. 
Прима ли Веће овај предлог? (Прима). Пошто> je Веће при- 
мило авај предлог Президијума и пошто смо утврдили; 
дневни ред, закључујем данашњи састамак.

(Седница je закључена у 16,35 часова).



ZAJEDNIČKA SEDNICA SAVEZNOG 
VEČA I VEČA NARODA

Še s t a  s e d n i c a
(26 aprila 1947)

Početak u. 16,50 časova.
Pri ulasku u dvoranu članove Savezne vlade na čelu sa pret- 

sednikom Vlade FNRJ maršal-om Jugoslavije Josipom Brozom 
Ti'tom, članove pretsedništva Veča naroda i Saveznog veča na 
čelu sa pretsednikom Veča naroda Josipom Vidmarom narodni 
poslanici burno pozdravljaju.

Prefcsedavao pretsednik Veča naroda Josip Vidmar.
Pretsedavajuči: Otvaram šestu zajedničku sednicu III re- 

dovnog zasedanja oba doma Narodne skupštine FNRJ.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Veča naroda 

Joža Milivojevič. Molim druga sekretara da pročita zapisnik 
pete zajedničke sednice.

Sekretar Joža Milivojevič čita zapisnik pete zajedničke 
sednice.

Pretsedavajuči: Ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Nema). 
Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.

Kao Pretsednik Veča naroda Narodne skupštine FNRJ pri- 
mio sam sledeče pitanje koje su mi uputili narodni poslanici 
dr Miloš Popovič i Radomir Todorovič:

PRETSEDNIKU VEČA NARODA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ
B e o g r a d

Na zajedničkoj sednici oba doma Narodne skupštine, koja 
je održana 29 marta o. g., protiv narodnog poslanika Radomira 
Todoroviča iznesena je optužba da je »prošle godine sakrio



1.200 kg. pšenice i 2.000 kg. kukuruza od narodnih vlasti«. Kada 
je tražio reč radi ličnog objašnjenja, pretsedavajuči mu je reč 
dao, ali nije bio u stanju da mu obezbedi mogučnost da bude 
saslušan, kao što ni svoj govor nije mogao da izgovori u miru 
i redu, kako bi dolikovalo u jednom demokratskom parlamentu. 
Sutradan su, medutim, sva tri beogradska lista donela optužbu 
protiv poslanika Todoroviča, kao i protiv druge trojice narod
nih poslanika koji su govorili u istom smislu, a od njihovih go
vora nisu saopštili ni reči.

Molimo Pretsednika Veča naroda da nam izvoli odgovo
riti, u smislu čl. 36 poslovnika:

1) Da li je spreman da u najkračem roku omoguči narod- 
nom poslaniku Radomiru Todoroviču da na zajedničkoj sednici 
oba doma ili pred Večem naroda odgovori na tešku optužbu 
koja je izneta protiv njega i koja nije osnovana, i

2) da li je voljan da uloži sav svoj autoritet Pretsednika 
Veča naroda da dnevni listovi donose makar u lojalnom i vernom 
izvodu govore svih narodnih poslanika, Ш bar onih čija izla- 
ganja izazovu diskusiju. čitalačka publika ima pravo da čuje 
obadve strane.

Skrečemo pažnju Pretsedniku Veča naroda na jedan i drugi 
naš zahtev zbog toga što se jednostranim obaveštavanjem na
rodnih poslanika i naroda stvara zla krv protiv izvesnih poli- 
tičkih ljudi, jer se oni pretstavljaju u najcrnjim bojama i protiv 
njih se izaziva gnev neobaveštenih. To dovodi do lažne pretstave
0 stanju ti našoj zemlji, izaziva psihozu fizickog obračunavanja
1 može dovesti do još težih posledica.

Smrt fašizmu —• sloboda narodu!
U Beogradu, 31 marta 1947 g. Narodni poslanici Veča naroda

Dr Miloš Popovič, s. r. 
Radomir Todorovič, s. r.

Odgovaram narodnim poslanicima koji su ovo pitanje 
uputili da sam več tada bio spreman da omogučim narodnom 
poslaniku Radomiru Todoroviču da odgovori na optužbe koje 
su pale u ovome domu. Nišam kriv što narodni poslanik nije 
mogao da odgovori, jer njegova stvar je stvar njegovih dru- 
gova, koje on nije trebalo da uzrujava izjavama koje vredaju 
čast ove kuče. (Aplauz). Da su on i njegovi drugovi govorili u 
tom smislu, ja sam ubeden da bi Narodna skupština u miru i 
redu saslušala njihove govore kao što je to i potrebno u jednoj 
zaista demokratskoj skupštini. (Uzvici: Tako je!).



Drugo, pretsednik skupštine nije u mogučnosti da prinudi 
listove da štampaju jednu ili drugu reč. To nije u mojoj kompe- 
tenciji i ja nikako to ne mogu da posti,gnem i neču se ni starati, 
jer to, ponavljam, nije u mojoj kompetenciji.

Što se tiče opasnosti fizičkog obračunavanja, ja mislim da 
ta opasnost postoji samo u fantaziji. (Aplauz).

Pitam prvog potpisanog narodnog poslanika dr Miloša 
Popoviča da li prihvata moj odgovor.

Miloš Popovič: Nišam zadovoljan.
Pretsedavajuči: Molim da to ude u zapisnik.
Prelazimo na dnevni red: pretres Predloga zakona o peto- 

godišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ u godinama 
1947— 1951.

Molim izvestioca Odbora za privredni plan i finansije 
Saveznog veča Mustafu Viloviča da pročita izveštaj. (Aplauz).

Izvestilac Mustafa Vilović: Drugovi narodni poslanici, pred 
nama se danas na dnevnom redu nalazi plan privredne izgradnje 
u našoj državi za godine 1947— 1951. Ovaj zakonski predlog 
jedan je od najkrupnijih akata koji ima sada da donese naša 
Narodna skupština. Njegovo je donošenje jedan od najkrupnijih 
dogadaja u na,šoj zemlji od oslobodenja do danas. To je naj- 
krupniji dogadaj u našoj zemjli zbog toga što mi donošenjem 
plana o petogodišnjoj privrednoj izgradnji naše zemlje započi- 
njemo još jednu veliku bitku. Mi smo u toku svoje istorije, po
sebno od 1941 naovamo, naučili da iz velikih bitaka «izlazimo kao 
pobednici. Mi smo posle oslobodenja izišli iz bitke za obnovu 
naše zemlje kao istinski veliki pobednici. Stoga, donoseči zakon
o petogodišnjoj privrednoj izgradnji FNRJ, mi možemo da ga 
donesemo sa punim i tvrdim uverenjem da čemo 'iz ove velike 
bitke iziči kao potpuni pobednici, kao što smo izlazili i iz bitaka 
u kojima su dosad bili naši narodi.

U planu koji stoji pred nama mi vidimo kakve ogromne 
zadatke treba da postignu trudbenici naše zemlje u toku ovih 
pet godina, od 1947 do 1951 godine. Ti su rezultati, drugovi 
narodni poslanici, tim veči, što su, kao što vidite iz plana, pore- 
denja vršena prema 1939 godini. Gotovo u 90%, po svim gra- 
nama industrije i privrede ti rezultati treba da budu takvi da po 
nekoliko puta premaše stanje iz 1939. Kada mi donosimo ovaj 
zakon, mi pristupamo planskoj izgradnji sa tvrdom verom da 
ćemo iz te petogodišnje bitke iziči kao pobedioci.

Ovi su rezultati tim veči što je bilo potrebno-, i što još 
uvek treba, da dostignemo našom obnovom nivo iz 1939 godine.



Tim je veće ovo premašenje rezultata koje treba da postignemo 
1951 god. Drugovi narodni poslanici, svakog trudbenika naše 
zemlje ispunjava ponosom to što smo uspeli da stvorimo predu- 
slove za ostvarenje Petogodišnjeg plana, što smo pristupili planu 
izgradnje i što ovaj plan koji je pred nama otvara svetle per
spektive, izražene materijalno, na cifarski način, blagostanja 
naših naroda.

Otuda je Odbor za privredni plan i finansije Saveznog veča 
sa oduševljenjem prihvatio Predlog zakona o petogodišnjem 
planu razvitka narodne privrede Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije i, pretresajuči ga na svojim sednicama 'izvršio je u 
tom predlogu samo izvesne tehničke, redakciske, stilske i druge 
manje izmene. Izveštaj u kome su navedene izmene Odbora za 
privredni plan i finansije Saveznog veča nalazi se pred vama i 
stoga ja mislim da nije potrebno da, te izmene, koje su inače 
stilske i tehničke, ovde čitam. One su več unesene u zakonski 
predlog koji je pril-ožen našem dzveštaju. (Videti prilog na kraju 
knjige.)

Zbog toga što smo na osnovu rezultata naše dosadašnje 
izgradnje i uspeha narodnooslobodilačke borbe uvereni, da če 
plan koji treba da na ovom zasedanju usvojimo biti sigurno 
ispunjen, zahvaljujuči ogromnom radnom poletu trudbenika 
naše zemlje, zahvaljujuči rukovodstvu naše zemlje na čelu sa 
maršalom Titom, ja, ispred Odbora za privredni, plan i finansije 
Saveznog veča, predlažem Narodnoj skupštini da ovaj plan» 
ovako kako ga je Odbor za privredni plan i finansije predložio, 
usvoji. (Aplauz).

Pretsedavajući: Molim izvestioca Odbora za privredni plan 
i finansije Veča naroda dr Obrena Blagojeviča da podnese 
izveštaj.

Izvestilac dr Obren Blagojević: Drugovi i drugarice na
rodni poslanici, Odbor za privredni plan i finansije Viječa na
roda razmatrao je na svojim sjednicama od 23, 24 >i 25 ovog 
mjeseca Predlog zakona o petogodišnjem planu razvitka na
rodne privrede naše zemlje u godinama 1947—51, koji je Sa- 
vezna vlada dostavila Narodnoj skupštini na rješavanje. Pretre
sajuči zakonski predlog, poslije saslušanja obrazloženja, koje je 
dao pretsjednik Savezne planske komisije drug Hebrang, i rezi- 
mirajuči diskusiju svojih članova u načelu i pojedinostima, Od
bor je uglavnom našao:

1) Donošenje ovo'ga zakona, upravo u ovome momentu, 
u nerazdvojnoj je i nužnoj vezi sa našim dosadašnjim privred- 
nim, društvenim i političkim razvitkom, i u punom skladu sa



našom današnjom društveno-ekonomskom stvarnošču. On je 
omogućen i uslovljen kako svim neposrednim tekovinama oslo- 
bodilačkog rata naših naroda, tako i dvogodišnjim svestranim 
uspjesima koje je postigla naša zemlja od oslobodenja do danas. 
Bez prelaska državne vlasti u ruke naroda, bez ostvarenja brat
stva i jedinstva naroda Jugoslavije, bez moralno-političkog 
jedinstva čitavog našeg društva, bez jake materijalne baze naše 
državne vlasti u obliku opštenarodne imovine, bez rukovodenja 
privredom od strane države, bez oduševljenog poleta svih rad
nih ljudi naše zemlje, koji je doveo do njene brze obnove poslije 
ratnog pustošenja — bez svih tih uslova, naravno, ne bi bilo 
mogućno ni zamisliti donošenje petogodišnjeg plana naše pri- 
vredne izgradnje.

Uslovljen svim tim rezultatima našeg dosadašnjeg razvoja, 
ovaj zakonski predlog je istovremeno nužnost za dalji, svestran, 
pravilan i brz razvitak naše zemlje.

U formalno-pravnom pogledu, predlog zakona je u punoj 
saglasnosti sa svim našim dosadašnjim zakonodavstvom, a naro
čito proističe kao obaveza poslije Zakona o državnom privred- 
nom planu i državnim organima za planiranje.

2) Predlog zakona ima za cilj i predmet, kao što se u 
samom njegovom uvodu kaže, da se likvidira privredna i teh- 
nička zaostalost naše zemlje, da se učvrsti njena ekonomska i 
odbranbena snaga, da se učvrsti i dalje razvije socijalistički sek
tor narodne privrede i novi odnosi proizvodnje koji iz njega 
proističu i da se podigne opšte blagostanje trudbenika sva tri 
privredna sektora. U skladu sa tim osnovnim zadacima, predlog 
zakona postavlja na prvo mjesto plansku industrijah,zaciju i 
elektrifikaciju naše zemlje. Time če se ona podiči na jedan visok 
nivo privredne izgradnje i osigurati njena ekonomska nezav',- 
snos't, što je neophodan uslov za učvrščenje i njene političke i 
nacionalne nezavisnosti. Time če se osigurati dosad nevideno 
poboljšanje materijalnih i kulturnih uslova života i rada svih 
trudbenika naše zemlje.

3) Predlog zakona osigurava ravnomjernost razvitka, pra- 
vilnu proporciju izmedu svih grana naše narodne privrede, i na 
taj način obezbjeduje harmoničan progres čitave naše privrede 
i 'ostalih državnih djelatnosti kao cjeline. U staroj Jugoslaviji, 
usljed postojanja i djelovanja. stihiskih zakona kapi.talističke 
ekonomike i usljed njene zavisnosti od velikih imperijalističkih 
zemalja, takav harmoničan razvitak narodne privrede kao cjeline 
bio je, naravno, nemoguč.

Naprotiv, privreda st2re Jugoslavije razvijala se na takav 
način da su i u okviru pojedinih njenih grana, i u okviru nje



kao ejeline, postojale ostre disproporcije, osobito disproporcija 
izmedu poljoprivrede i industrije. Pored te disproporcije, imali 
smo disproporciju izmedu potreba proizvodnje, disproporciju u 
potrošnji, disproporciju izmedu cijena industriskih i poljopri
vrednih proizvoda itd. Predlog zakona o petogodišnjem planu 
razvitka naše narodne privrede, naprotiv, ne samo da ne forsira 
razvoj jedne privredne grane na račun druge nego osigurava 
njihov, na planu zasnovan, srazmjeran i pravilan progres, što je 
neophodan uslov naše privrede kao ejeline. Otuda predlog za
kona predvida naročito tijesno organsko dopunjavanje razvitka 
industrije i poljoprivrede, osobito putem savladivanja zaosta
losti naše poljoprivredne proizvodnje, putem pomoči seljačkim 
radnim zadrugama i  sitnim i srednjim seljacima. Isto tako pred
log zakona osigurava pravilan razvoj naše zanatske proizvodnje 
kao neophodne dopune naše industrije. On osigurava, takode, 
razvitak našeg suvozemnog, pomorskog i va.zduhoplovnog sao- 
bračaja, naše trgovine i svih ostalih grana privrede.

4) Na osnovu tog proporcionalnog i  harmoničnog petogo- 
godišnjeg razvitka svih grana narodne privrede, predlog ovog 
zakona osigurava naš svestran, može se reči, gigantski napre- 
dak. Evo samo nekoliko primjera. Predvida se povečanje narod
nog dohotka od 132 milijarde u 1939 na 255 milijardi u 1951 
godini, dakle za skoro 2 puta. Predvidaju se investicije u na
rodnu privredu u toku pet godina u iznosu od skoro 280 mili
jardi dinara. Predvida se povečanje vrijednosti ukupne proiz
vodnje od 116 i po milijardi u 1939 na 267 milijardi u 1951, 
dakle za preko 2 i .1/4 puta. Samo za industrisku proizvodnju 
predvida se povečanje njene ukupne vrijednosti u >istom inter
valu od 25,5 na 126 milijardi dinara. U oblasti rudarstva plan 
predvida podizanje proizvodnje uglja i koksa za 272%, nafte za 
450 puta, željezne rude za 2 i po puta, Čelika za 3 puta — sve u 
odnosu prema 1939 godini. U oblasti zanatstva plan predvida 
povečanje vrijednosti proizvodnje u istom vremenskom razmaku 
od 12 na 18 milijardi dinara.. U oblasti poljoprivrede plan pred
vida proizvodnju poljoprivrednih mašina u 1951 godini na 34 
hiljade tona, povečanje proizvodnje plugova prema predratnoj 
za preko 9 puta, industrije za preradu voča i povrča za blizu 
16 puta, itd. U oblasti saobračaja predvida se obnova svih ratom 
oštečenih saobračajnih objekata i izgradnja novih u vrijednosti 
od 7.2,6 milijardi dinara. U oblasti podizanja naših kadrova pred
vida se obezbjedenje srednjih stručnih kadrova od 65.000 u 1946 
na 150.000 u 1951. U oblasti prosvjete i kulture predvida se pot
puno likvidiranje nepismenosti i investicije u prosvjetne svrhe



za pet godina skoro 6 milijardi dinara, a u zdravstvenu službu, 
5,4 milijardi. Osobitog značaja ima takode imperativ sadrža.n u 
predlogu zakona o povečanju materijalnog i kulturriog nivoa 
trudbenika, putem povečanja vrijednosti realne nadnice, sniženja 
cijena predmeta široke potrošnje i postepenog napuštanja racio- 
niranog snabdijevanja prehranbenim i dndustriskim proizvo- 
dima. Najzad, navodim samo još planom predvideno sniženje 
pune cijene koštanja u toku od pet godina, prema sadašnjem: 
u rudarstvu za 31%, u industriji za 25%, u elektroprivredi za 
33%, u gradevinarstvu za 28%, u željezničkom saobračaju 
za 40%.

Jasno je, več iz samih ovih nekoliko cifara, da če rezultat 
naših petogodišnjih napora na izvršenju ovoga plana biti pot- 
puna izmjena materijalnog lika naše zemlje.

5) Predlog zakona o petogodišnjem planu razvitka naše 
narodne privrede osigurava ravnomjeran razvoj privrede svih 
naroda naše zemlje, ravnomjeran pivredni i kulturni razvitak 
svih naših narodnih republika. Nigdje, možda, kao u predlogu 
ovog zakona ne dolazi u tolikoj mjeri do izražaja činjenica 
ravnopravnosti, činjenica bratstva i jedinstva, drugarstvo svih 
naroda naše zemlje. Čitav predlog petogodišnjeg plana prožet 
je stremljenjem da se naše privredno zaostalije narodne repu
blike podignu na viši privredni nivo uz istovremeno jačanje i 
naših privredno naprednijih narodnih republika. U tom cilju 
plan, na primjer, predvida povečanje vrijednosti. proizvodnje 
industrije, rudarstva i elektropdvrede u Bosni i Hercegovini za 
5 puta, u Makedoniji za 4,5 puta, u Crnoj Gori za 6,3 puta — 
sve prema 1946 godini. Isto tako predvida se povečanje investi
cija za taj vremenski interval: u Bosni i Hercegovini preko 
7 puta, u Makedoniji 8 puta, u Crnoj Gori takode blizu 8 puta.

6) Potrebno je osobito istači da je ovaj predlog zakona 
nov d u tom smislu što je po svojoj formi drukčiji od svih naših 
drugih zakona, i u tom smislu što je drukčiji po sadržini. On, 
po riječima druga Hebranga, »ne utvrduje postoječe stanje, nego 
odreduje perspektivu razvitka, koja se temelji na več postignu- 
tim uspjesima d koja je obavezna za državne organe i gradane. 
Zato su postavke ove perspektive zakonske norme«. No, čdnje- 
nica da je ovaj predlog zakona perspektivni, niukoliko ne znači 
dä je on samo predvidanje, da on sadrži neke dobre, ali 
neostvarljive želje. Naprotiv, on je zakon i u materijalnom 
smislu, zakon osnovan na realnoj i naučnoj ocjeni i kalkulaciji 
svih objektivnih i subjektivnih faktora koji utiču na razvitak 
naše države. To pretstavlja punu garanciju za realnost njego- 
vog izvršenja.



Iz svih tih razloga, Odbor za privredni plan i finansije 
Viječa naroda stekao je duboko uvjerenje u nužnost i potrebu 
ovog zakonskog predloga, u njegov sudbonosan značaj za dalji 
svestran progres i jačanje naše otadžbine. Ovaj zakon rezulfri« 
rače, izmedu ostalog, i u dalje jačanje unutrašnje kohezione 
snage i moralno-političkog jedinstva svih slojeva naših naroda. 
On če, dalje, doprinijeti uništenju 'i posljednjih bijednih osta- 
taka reakcije u našoj zemlji. On če ogromno i visoko podiči 
medunarodni ugled naše zemlje.

Zbog toga. je Odbor prihvatio ovaj predlog zakona uglav- 
nom onakav, kakav je predložen od naše Savezne vlade. Odbor 
je u predlogu zakona učinio samo manje, uglavnom tehničke i 
stilske izmjene, sve u saglasnosti sa Saveznom planskom komi- 
sijom. Te izmjene su istovjetne sa onima koje je učinio Odbor 
za privredni plan i finansije Saveznog viječa.

Kao izvjestilac Odbora, molim ovaj visoki dom da predlo
ženi zakon prihvati onako kako je predložen. (Buran aplauz).

Pretsedavajuči: Čuli ste izveštaje odbora za ,privredni 
plan i finansije. Ima reč pretsednik Vlade FNRJ maršal Jugo
slavije Josip Broz Tito.

(Pojavu Pretsednika Savezne vlade maršala Jugoslavije 
Josipa Broza Tita na govornici Narodna skupština dočekuje fre- 
nebičnim aplauzom. Svi narodni poslanici ustaju sa svojih mesta, 
burno i dugotrajno pozdravljaju Maršala i kliču: »2iveo!«).

Pretsednik Savezne vlade maršal Jugoslavije Josip Broz 
Tito: Drugovi narodni poslanici, Savezna vlada izlazi pred Na- 
rodnu skupštinu s iPetogodišnjim planom industrializacije i 
elektrifikacije naše zemlje. Taj plan je plod višemjesečnog, 
temeljitog i upornog rada naših privrednih organa, naše Plan
ske komisije.

Planska privreda i njezin uspjeh su, razumije se, neraz- 
dvojno vezani s novim društvenim uredenjem u novoj Jugosla
viji. Bez takvog uredenja, bez prelaza sredstava za proizvodnju 
iz privatne u društvenu svojinu, bez nove demokratije, 'istinske 
narodne demokratije, bila bi takva planska privreda nemoguča. 
Prema tome, ona je kod nas moguča i zato što je industrija, što 
su rudnici i osnovna bogatstva zemlje u rukama naroda. Zbog 
toga država može i mora da utiče i na privatni sektor privrede, 
zbog toga i privatni sektor privrede mora biti uključen u opču 
plansku privredđ.

Takav način privrede ima, razumije se, veliku prednost 
pred kapitalističkom privredom, koja je stalno bremenita svim 
mogučim krizama. U kapitalističkoj privredi osnovni regulator



proizvodnje jeste profit vlasnika sredstava za proizvodnju, to 
jest kapitalista. Kod toga veliku ulogu igra potražnja. Čim tu 
nastane zastoj, dolazi do teških kriza, kriza zbog obilja. U soci- 
jalističkoj privredi, kakva je u SSSR, takve su krize nemoguče. 
Kod nas, u općenarodnoj privredi, gdje se proizvodi za potrebe 
ljudi, a ne za profit, 'takve su krize nemoguće. Putem statistike 
država se brine da potrebe budu ne samo podmirene, več i da 
povečana produkcija postaje neprekidan stimul za povečanje 
blagostanja pojedinaca 'i. cijele zajednice.

Naš Petogodišnji plan od ogromne je važnosti za dalji sve- 
•strani razvitak naše zemlje. On na prvi pogled izgleda vrlo teško 
ostvarljiv za one koji su navikli na stare norme i forme u radu, 
za one koji su navikli da gledaju kako strani kapitalisti iskori- 
Ščavaju dobra naše zemlje, za one koji ne vjeruju da se narod! 
Jugoslavije mogu, uglavnom vlastitom snagom, podignuti iz 
dosadašnje zaostalosti. Ali dosadašnjim iskustvom, u kratkom 
periodu poslijeratne izgradnje, naši su narodi pokazali takvu 
stvaralačku snagu i postigli tako velike rezultate, da to pretf 
stavi j a punu garanciju da smo mi kadri ostvariti i teže zadače 
no što je ovaj Petogodišnji plan. (Burno odobravanje.)

Šta nas prisiljava da moramo elektrificirati i industriali
zirati našu zemlju? Prvo: naša je zemlja u toku ovoga rata tako 
strašno postradala da je prosto nemoguča potpuna obnova i 
izgradnja bez snažne vlastite industrije. Nemoguče je čak i za 
dugi niz godina izvršiti obnovu 1 'izgradnju samo s kupovanjem 
i dovozom potrebnih mašina iz inostranstva, jer bi to iziskivalo 
skoro neostvarljiva finansijska sredstva i naša bi zemlja potpuno 
pala u ekonomsku, a samim tim 'i političku zavisnost od kapita- 
lističkih zemalja. Drugo: stara Jugoslavija bila je u polukolo- 
nijalnom položaju. Bila je običan objekt izrabljivanja od strane 
kapitalista iz mnogih zemalja.. Bivši korumpirani vlastodršci 
Jugoslavije, na čelu s kraljem, dijelili su koncesije, dijelili su 
narodno dobro u bescjenje raznim inostranim kapitalistima, ali 
su pri tome sami dobro zaradivali, a država, narod postajao je 
zbog toga sve siromašniji.

Pogledajmo samo kako je izgledala stara Jugoslavija eko
nomski: u njoj su do rata imali koncesije kapitalisti Njemačke, 
Austrije, Madarske, Engleske, Švedske, Francuske, Belgije, Švi
carske, Amerike, Italije, Češke, Holandije i tako dalje. Dakle, na 
naše narodno bogatstvo bili su položili ruku ne samo kapitalisti, 
iz čitave Evrope, več i prekookeanski kapitalisti, — i to kriv- 
njom bivših protunarodnih vlastodržaca, pa i krivnjom raznih 
starih političara koji su sada našli za potrebno da budu u opo



ziciji protiv nove Jugoslavije i vole da nam prebacuju kako mi 
ne znamo upravljati. A ja kažem: đa nista drugo nismo uoinili 
do što smo oslobodili našu divnu zemlju od izrabljivanja iz ino- 
stranstva, — učinili smo za narod više nego svi ti nadripolitičari 
u čitavom svom životu. (Dugotrajan aplauz.)

Treče: inostrani kapitalisti ulagali su svoj kapital u našoj 
zemlji tako, da 'im je on donosio ogromne profite. Mi imamo 
tačne podatke da je u večini slučajeva ostvarena dobit koja 
nekoliko puta premaša investirani kapital. Način na koji su 
strani kapitalisti gazdovald kod nas to im je vrlo Iako omogu- 
čavao. Na primjer, bakarna ruda iz Borskih rudnika nije se kod 
nas preradivala u bakar, več je izvožena u Francusku, a mi smo 
onda morali vrlo skupo kupovati gotov bakar od Francuza. 
Dalje, u bakarnoj rudi 'iz Bora, kao sto je pozna to, ima prilično 
zlata, i to se zlato u bakarnoj rudi nesmetano izvozilo za Fran
cusku i tamo je destilacijom vadeno. Vrijednost tako izvezenog 
zlata dostiže vrijednost uloženog kapitala, a bakarna ruda dobi- 
jana je badava, što pretstavlja oigromnu dobit za francuske kapi
taliste, a za naše narode ogromnu štetu.

Isti je slučaj i s olovnim i cinkovim rudnicima u Trepči,, 
gdje ima i mnogo srebra. I tu je dobit več daleko premašila inve
stirani kapital.

Uzmimo takoder kao primjer naftu. Zašto u Jugoslaviji 
nije gotovo nimalo bila razviiftna industrija i dobijanje vlastite 
nafte, — zar inostrani kapitalisti nisu znali da u njedrima naše 
zemlje ima ne malo nafte? Razumije se da su znali. Ali, Šel i 
Standard Oil, koji su imali monopol na naftu, petrolej i benzin 
u našoj zemlji, činili su sve da u našoj zemlji održe visoke cijene 
svim tim produktima, koje su uvozili iz svojih i raznih drugih 
zemalja. Б ne samo da nisu htjeli da sami kod nas otvaraju izvore 
nafte, nego su i vrlo uspješno, preko raznih korumpiranih mini- 
stara bivših režima, pa i preko same kraljevske porodice, one- 
mogučavali da se kod nas uopče dobija nafta, iako su se tačno 
znala njena nalazišta.

Dalje. Tekstilna industrija, koja je kod nas takoder bila 
veoim dijelom u rukama inostranaca, isto je tako donosila velike 
dobiti, ali ne u našu korist. Inostrani kapitalisti gradili su kod 
nas tkačnice, ali ne i predionice. Predionice su imali u svojim 
zemljama, pa su gotovu predu prodavali fabrikama u našoj 
zemlji po vrlo visokim cijenama i na taj način pravili tu indu- 
striju kod nas zavisnom od inostranstva. Isti je slučaj i s elek
tričnim centralama, koje su takoder bile u tudim rukama i dono
sile veliku dobit inostrancima. I te centrale su bile zavisne ođ



inostranstva, jer su se Strojevi i djelovi Strojeva morali nabav
ljati iz zemalja čiji je kapital imao centrale u rukama.

Isto 'tako, ako ne i gore, stoji stvar s raznim rudnicima 
koji su, uglavnom, bili u rukama stranih kapitalista. U tim rud
nicima je vršeno takozvano pljačkaško gazdovanje. Strani kapi
talisti nisu se brinuli o tehničkom usavršavanju tih rudnika,, o 
osiguranju od nesreča i tako dalje. Oni su se brinuli samo o 
tome da radnici uz nevjerovatno mizernu nadnicu svojim vlasti- 
tim rukama iskopaju čim više uglja i razne rude. Dakle, najbez- 
dušniji oblik izrabljivanja naših radnika i pljačkanje bogatstava 
naše zemlje.

Mogao bih nabrajati mnogo 'i mnogo sličnih primjera, ali 
ja mislim da je ovo dovoljno da se vidi zbog čega je naša zemlja 
bila tako siromašna, da se vidi koliko je bila potrebna, pra- 
vedna i korisna nacionalizacija svih preduzeča kod nas, da se 
vidi koliko je potrebna i neophodna industrijalizacija naše 
zemlje. U isto vrijeme, to dokazuje koliko je težak zločin bivših 
upravljača Jugoslavije koji su na tako vidan način upropaščavali 
našu zemlju, prodajuči tudinu narodna bogatstva u bescjenje.

Naš Petogodišnji plan vodi računa o svim granama proiz
vodnje —■ pored industrije, o zanatstvu i seljaštvu. Kod našeg- 
zanatstva postojala je bojazan da če Petogodišnjim planom i 
pojačanom industrijalizacijom biti likvidirano kao takvo. Ta bo
jazan je suvišna. Što mi dosada nismo posvetili zanatstvu po- 
trebnu pažnju, snabdjeli ga dovoljnom količinom sirovina d 
alata, razlog je to što nismo mogli, a ne što ne bismo htjeli. 
Treba,lo je največom brzinom obnavljati razorenu industriju i 
snabdijevatd je potrebnim sirovinama, kojih je kod nas još uvi- 
jek suviše malo. Trebalo je na brzinu snabdjeti naše stanovni- 
štvo grada i sela najnužnijim industrijskim proizvodima široke 
potrošnje, i tako dalje. Ali ja neču osporavati da kod mnogih 
naših rukovodečih ljudi nije postojalo nerazumijevanje za po
trebe zanatstva. I ne samo to, nego i danas kod nekih ljudi po
stoji mišljenje'da je zanatstvo odživjelo svoje, da ono danas, 
kad stvaramo jaču industriju, više nije pogrebno, da ono kao 
privatni sektor proizvodnje smeta pravilnom razvitku društvene, 
socijalističke proizvodnje koja je kod nas nastala uslijed prelaza 
glavnih sredstava proizvodnje 'iz privatne u opču, narodnu, dru- 
štvenu svojinu. To je skr oz pogrešno. Nama je zanatstvo po
trebno i korisno. Naša industrija, u mnogim granama,, još dugo 
neče zadovoljiti sve potrebe naših naroda, a neke zanatske grane 
se danas još uopče ne ftf^gu zamijeniti industrijom. Dalje, naše 
je zanatstvo kvalitativno na visokom stepenu, i mi čemo ga,



zbog specifičnosti nekih njegovih grana, pomagati, a ne kočiti 
njegovo dalje ga.jenje i razvitak. Ne zanemarivanje i ukidanje 
zanatstva, več njegovo uključivanje u naš opči privredni plan, 
pomaganje, organizovanje u proizvodne zadruge, da bi čim kori- 
snije poslužilo opčem privrednom razvitku naše zemlje, — to je 
naša politika u pogledu zanatstva,, i toga treba da se svako drži.

Sada nekoliko riječi o našem seljaštvu i Petogodišnjem 
planu.

U našem Petogodišnjem planu govori se o prelazu od 
ekstenzivne poljoprivrede ka intenzivnoj. Drugim riječima, treba 
povečati plodnost zemlje i poboljšati način obrade. Treba pove
čati količinu dobijenih plodova sa iste površine i poboljšati kva
litet poljoprivrednih plodova. A kako čemo to postiči? Ne, razu- 
mije se, starim načinom obrade, kako to propovijedaju razni 
nazovi dobročinitelji seljaštva, koji se bore iz demagoških i ;az- 
nih drugih razloga protiv industrializacije naše zemlje, govo
reči kako se s industrijalizacijom zanemaruje seljaštvo. Te su 
tvrdnje vrlo plitke, nelogične i čudno-vate i svakom seljaku. Da 
bismo mogli pomoči našim seljacima da unaprede poljoprivredu 
mi moramo imati potrebnu industriju koja če proizvoditi um- 
jetno gnojivo, poljoprivredne mašine i alate. A da bismo mogli 
imati fabrike koje če proizvoditi umjetno gnojivo, poljopri
vredne mašine d alate, mi moramo najprije stvoriti tešku metalnu 
industriju, koja če izradivati fabrike za poljoprivredne potrebe. 
Mi moramo, dalje, racionalizirati naše rudnike uglja, željeza i 
drugih ruda kojima če se snabdijevati ljevaonice, odnosno teška 
industrija, i tako dalje. Jednom riječi, bez industrializacije ii 
elektrifikacije ne može se postiči ništa od onoga što smo gore 
naveli. Industrializacija naše zemlje nerazdvojno je vezana s po
trebama našeg seljaštva, koje pretstavlja veliku večinu naših 
naroda. Industrijalizacija naše zemlje, prema tome, nije sama 
sebi cilj, več če služiti povečavanju blagostanja svih slojeva na
roda, a u prvom redu radnika i seljaka. Ona je preduslov za 
ostvarenje bodjeg života naših radnika, naših seljaka, naše na
rodne inteligencije, naših radnih gradana.

Za našu poljoprivredu mi moramo prema planu imati u 
1951 godini nekoliko hiljada traktora više nego što imamo 
danas. A gdje čemo ih uzeti? Razumi je se, moramo ih «izraditi u 
novim fabrikama. Mi moramo 1951 godine imati preko dva puta 
više traktorskih plugova no što imamo danas, oko 240.000 spre- 
žnih plugova više no što 'imamo dangs„ preko 60.000 sijačica, 
preko 2.500 žetelica, oko 8.000 samovezäcica, oko 220 kombajna, 
oko 7.000 kosilica, oko 7.000 vršalica, oko 14.000 trijera., oko



70.000 sjeckalica više nego što imamo đanas, itd. Odatle se vidi 
koliko ogroman značaj ima Petogodišnji plan za naše seljaštvo. 
Iz toga se vidi da nam je potrebno mnogo fabrika, mnogo Čelika, 
mnogo boljih rudnika, i tako dalje. Iz toga se vidi koliko je 
neosnovana i lažna propaganda raznih nazovi prijatelja sela, 
koji nas optužuju da ne vodimo brigu o seljacima. Ja mogu slo- 
bodno reči da ta gospoda nikad ne bi mogla, učiniti za, seljake 
ono što čemo mi učiniti s ostvarenjem Petogodišnjeg plana. 
(Burno odobravanje i aplauz.)

Prema tome, oni elementi u našoj zemlji koji su protiv 
industrijalizacije u suštini su protiv blagostanja naroda. Oni su 
protiv seljaka, protiv radnika, protiv naroda uopče, pa ma kako 
oni maskirali svoju borbu protiv industrijalizacije.

Dalje, razni reakcionarni elementi pokuša,vače da na razne 
načine ometaju ostvarenje Plana. Ti elementi neče da priznaju 
da je u ovom kratkom periodu poslije rata nova Jugoslavija 
pokazala ogromnu životnu snagu. Svakome je poznato da je 
Jugoslavija najviše postradala, pa 'ipak niko danas ne može 
osporiti da smo mi u ovom periodu postigli u obnovi takve 
rezultate kakve nije postigla nijedna evropska zemlja koja je 
bila okupirana *ili napadana od fašističkih sila. To nam priznaju 
čak i naši protivnici u inostranstvu. Tim gluplje i jadnije ispa- 
daju oni reakcionarni elementi kod nas koji stalno brbljaju da 
Jugoslavija ne može ekonomski prosperirati bez oslonca na 
američke i engleske kapitaliste, da naša zemlja neče moči pri
vredno napredovati ako se ekonomski .i politički ne potčinimo 
anglosaksonskim silama. Ta reakcionarna klika govori, razu- 
mije se, ono što priželjkuje. Ona se veseli pomoči koju če dobiti 
grčka* i turska reakcija od Amerike, L tako dalje. Ta reakcio
narna klika, bila ona iz Beograda ili iz Zagreba, iz Ljubljane ili 
Sarajeva,, stalno bunca, razumije se u svom užem krugu, o sko- 
rom ekonomskom i političkom krahu, o skoroj promjeni vlasti 
kod nas. Ali, ta gospoda če morati čekati na promjene kod nas 
vrlo dugo, sve tamo do svog žalosnog svršetka.. Njihova bun- 
canja ne treba uzimati ozbiljno, jer oni time tješe sami sebe, 
krate vrijeme, odnosno, to  'im je jedini posao koji danas rade 
i koji, razumije se, nije bez rizika, jer je protunarodan, neprija- 
teljski novoj Jugoslaviji.

Skoro isto tako je za osudu i malodušnost i nevjerovanje 
u naše vlastite snage, kukanje zbog teškoča pri ostvarenju Peto
godišnjeg plana. Da, mi čemo imati dosta teškoča pri ostvarenju 
ovoga Plana, ali mi moramo izdržati sve teškoče i savladati ih, 
jer če nas to brzo dovesti cilju kome teži svaki naš čestiti gra-



danin, to jest srećnijoj i boljoj budućnosti naroda naše zemlje. 
Ja sam duboko uvjeren da čemo mi savladaiti sve teškoče na koje 
ćemo naići pri ostvarenju Petogodišnjeg plana. U to su uvjerenf 
svi oni koji nepokolebljivo vjeruju u stvaralaeku snagu naših 
naroda, naših radnika, naših Seljaka, naše slavne omladine, naše 
narodne inteligencije, naših radnih gradana. Da če tako biti, 
garancija nam je ono što smo postigli u dosadašnjem, nevjero- 
vatno kratkom periodu, i s vrlo oskudnim sredstvima. (Burno' 
odobravanje.)

Ima mudrijaša koji u vezi s pla,nskom poljoprivredom go
vore da je it o povreda privatne svojine i privatne čnicijative. Ti 
mudrijaši idu i dalje i govore da su to počeci ukidanja privatne 
svojine uopče, odnosno, priprema za ukidanje privatne svojine. 
Sve je to obično brbljanje koje nema nikakve osnove, ali ima 
tendenciju da se unese zabuna u seljačke mase i nevjerovanje u 
Ustav i vrhovnu državnu upravu.

Da,, mi hočemo da provodimo plansku poljoprivredu, jer je 
to u interesu ne samo zajednice kao cjeline, več i samih seljaka. 
Ako danas vrhovne državne vlasti u našoj zemlji rade uporno na 
tome da stvore realne planove za naše rudarstvo, za našu elek
trifikacija industrijalizaciju uopče, za plansku raspodjelu siro- 
vina, za plansku raspodjelu gotovih 'industrijskih proizvoda i' 
tako dalje, onda je, razumije se, isto tako važno i potrebno da 
se vrhovna državna vlast brine i o planskoj poljoprivredi. Bilo 
bi veoma štetno i prosto nemoguče dopustiti da se u poljopri
vredi ne primijene slične planske metode kao i u ostaloj pri
vredi. Država se mora brinuti da seljaci 'imaju obezbijedeno sva- 
kovrsno sjemenje dobroga kvaliteta, — a da bi to bilo moguče, 
potreban je plan, potrebno je znati koja je količina i kakvog 
sjemenja gdje potrebna. Da bi se podigla naša narodna poljo- 
privreda na viši stepen, s ekstenzivnog na intenzivni način 
obrade, potreban je plan. Potrebno je znati koliko če gdje biti 
potrebno poljoprivrednih mašina, koliko če gdje biti potrebno 
umjetnog gnojiva i tako dalje. Država se mora brinuti za pre- 
hranu cjelokupnog sltanovništva zemlje, i prema tome, ni vrhov
nim ni nižim organima vlasti nije svejedno kako če seljaci sijati, 
koliko i šta če sijati i gdje če šta sijati. Prema tome, potreban je 
plan sjetve. Potrebno je stručno rukovodstvo d savjet. Dalje, u 
cilju prehrane cjelokupnog stanovništva zemlje, u cilju stvaranja 
izvjesne rezerve za slučaj elementarnih nesreča itd., država se 
mora brinuti za pravilnu i cjelishodnu raspodjelu žetvenih pri- 
nosa, mora planski 'izvršiti otkup žitarica i industrijskih biljaka. 
Prema tome, ne radi se o bilo kakvom ukidanju privatne svo-



jine, več o planskom gospodarenju i u poljoprivredi. To nam 
nalažu interesi naše opče narodne zajednice i interesi samih 
seljaka. Tom imperativu mora se svako pokoriti. Svako drugo 
tumačenje ima antinarodni, neprijateljski karakter, d ono teži 
ometanju brzog razvitka naše zemlje.

Šta industrijalizacija naše zemlje daje našoj radničkoj
klasi?

Več samim tim što su kod nas sredstva za proizvodnju pre
šla iz priva,tne u društvenu svojinu, što je proizvodnja dobila 
novi karakter, karakter proizvodnja za potrebe naroda, naše 
opče narodne zajednice, a ne za profit, ne za sticanje bogatstva 
pojedinaca, drugim reječima, što prelazimo od kapitalističkog 
načina proizvodnje na socijalistički, kod nas je samim tim pre
stala svaka opasnost besposlice za radničku klasu. Prestala je 
opasnost koja je u staroj predra.tnoj Jugoslaviji tako teško po*- 
gađala naše radnike, koja je svojstvena kapitalističkim zem
ljama, gdje je besposlica hronična i samo se u najvišim konjunk- 
turnim periodima smanjuje, ali ne i likvidira. Industrijalizacija 
naše zemlje omogučiče da stotine hiljada siromašnih gradana 
'i seljaka bez zemlje nadu zarade i tako če spriječiti da se naš 
siromašni svijet potuca po tudini, osta.vljajuči svoju zemlju radi 
traženja zarade. Prema tome, industrijalizacija naše zemlje pret
stavlja vrlo važan faktor u rješa,vanju ovog teškog socijalnog 
problema.

Dalje, industrijalizacija zemlje, uvodenje planske privrede 
uopče u novoj Jugoslaviji znači sigurno i neposredno pobolj- 
šanje životnog standarda naših naroda — radnika, seljaka, gra
dana uopče. Dok je u kapitalističkim zemljama racionalizacija u 
industriji i povečavanje produktivnosti rada prava nesreča za 
radničku klasu (jer hiperprodukcija lišava jedan veliki dio rad
nika zarade, pošto se proizvodi za profit — otuda bacanje u 
vodu ili pa.ljenje ogromnih količina životnih namirnica, dok u 
isto vrijeme radne mase gladuju), — kod nas če biti obratno, to 
■če samo ubrzati blagostanje naših naroda.

Mi čemo imati dosta velikih teškoča pri ostvarenju Peto
godišnjeg plana. Tih teškoča mi moramo biti svjesni i učiniti 
sve da ih savladamo.

Prvo, mi čemo morati učiniti največe napore da. stvorimo 
potrebne stručne kadrove i odgovarajuču radnu snagu za našu 
industriju i privredu uopče, koja če se prema Planu silno raz
viti. U toku ovih pet godina naša če industrija trebati novih
170.000 industrijskih radnika, koji moraju da se upoznaju sa 
savremenim procesom proizvodnje. Znači, dvostruko više no što



imamo danas. Dalje, za ovih pet godina naša će privreda trebati 
blizu 60.000 srednjih stručnih kadrova, to znači skoro sedam 
puta više no što imamo danas. Kadrova sa fakultetskom spre- 
mom trebačemo 20.000 više no što imamo danas. Stvoriti te 
kadrove, to je vrlo teška zadaća, ali je mi moramo savladati.

Osim toga imačemo vjerovatno i razne vanjske teškoće 
kod nabavki potrebnih mašina. Ali te čemo teškoče najlakše 
savladati ako mi na vrijeme budemo 'izvršivali sve svoje obaveze 
prema, inostranstvu, u vezi s Petogodišnjim planom.

Dalje, u privredi če biti potrebna krajnja budnost protiv 
raznih štetočina koj>i bi pokušali da ometaju ostvarenje Peto- 
godišnjeg plana. Prema njima je potrebna ne samo največa bud
nost, nego i največa strogost, ako se takvi pojave.

Ne manj e je važna borba protiv svake malodušnosti i ko- 
lebljivosti pred raznim teškočama. Takvih i sličnih teškoča če 
biti, ali ih mi moramo savladati i savladačemo ih.

Moram, takoder, podvuči da kod planske privrede, kod 
sprovodenja Petogodišnjeg plana, za uspjeh privrednog raz- 
vi-tka, za uspjeh ostvarenja Petogodišnjeg plana pretsitavlja ve- 
liku opasnost svaki partikularizam, svaki lokalni patriotizam. 
Bilo bi štetno i opasno ako bi se izbjegavala, tačna, evidencija 
svih materijalnih sredstava potrebnih za pravilnu raspodjelu i 
pravilno odvijanje plana.

Dalje, za sprovodenje plana bido bi vrlo štetno ako se ne 
bi imalo razumijevanja za pravilnu raspodjelu kadrova: raznih 
inženjera, srednjih stručnih kadrova i kvalifikovanih radnika. 
Kod toga je isto tako opasan centralizam kao i partikularizam. 
Ovo govorim zbog dosadašnjeg iskustva i podvlačim da se mo
ramo ubuduče toga strogo čuvati — ako hočemo da uspješno 
ostvarujemo naš Petogodišnji plan.

Ostvarenje ovog Petogodišnjeg plana, potpuno če preobra
ziti našu zemlju. To znači da če naša zemlja postati ne samo 
mnogo bogatija materijalnim dobrima, nego če ta materijaJna 
dobra omogučiti brzi kulturni razvitak. Ima,čemo ne samo 
mnogo više raznih fabrika, rudnika, željeznica,, raznih mašina, 
dobrih komunikacija, razne stoke i životnih namirnica več čemo 
imati i mnogo više raznih škola, srednjih i visokih, raznih nauč- 
nih ustanova, obnovljenih sela i gradova, i tako dalje. Stvoriče 
se ujedno uslovi za lakši dalji svestrani razvitak. Silno če porasti 
blagostanje naroda. Več pri kraju pete godine ovog plana opči 
narodni dohodak silno če se povečati. U odnosu na 1939 godinu 
izgledače po prilioi ovako: opči narodni dohodak 1939 — 132 
milijarde, 1951 — 235 milijardi ili 139%. Dalje, vrijednost



ukupne materijalne proizvodnje bila je 1939 godine 203 mili
jarde, 1951 biče 366,6 milijardi ili 180%.

Mislim da nije potrebno da podrobnije izno9im bilo kakve 
cifre ili procente i koliko če se čega stvoriti za ovih pet godina.
0  torne če govoriti ostali drugovi, a dato je i u Petogodišnjem 
planu. Htio bih samo da još jedanput podvučem ogromnu va
žnost ovog našeg poduhvata za naše narode. Kao što bez ostva- 
renja ovoga plana, bez industrializacije naše zemlje nema bla
gostanja našim narodima, tako bez ostvarenja toga plana nema 
ni baze za našu ekonomsku i političku nezavisnost. Zbog toga 
smatram da je dužnost svakog gradanina naše zemlje da da sve 
od sebe za ostvarenje zadača koje se postavljaju pred nas u vezi 
s Petogodišnjim planom.

Svjesni svih teškoča koje stoje pred nama, mi smo duboko 
ubijeđeni da čemo, uz pomoč svih narodnih snaga, ostvariti ono 
što nas vodi k boljoj i srečnijoj budučnosti. (Dugotrajno i burno 
odobravanje.)

Pretsedavajuči: Reč ima pretsednik Savezne planske ko
misije Andrija Hebrang.

Pretsednik Savezne planske komisije Andrija Hebrang:
Drugovi i drugarice narodni zastupnici, Savezna vlada vam je 
podnlijela na razmatranje i odobrenje Prijedlog zakona o peto
godišnjem planu naizvilfcka narodne privrede Federativne Na
rodne Republike Jugoslavije.

Naši su narodi, pod vočstvom druga Tita, u oslobodilač- 
kom ratu izvojevali veliku pobjedu nad vanjskim i unutrašnjim 
neprijateljima i stvorili sve preduvjete za izgradnju novog 
društvenog, ekonomiskog i državnog uredenja.

-Nova se Jugoslavija u poredenju sa starom Jugoslavijom 
iz temelja izmijenila u kratkom poslijeratnom razdoblju obnove
1 izgradnje. Naslijeđene ruševine, anarhičnost i crna berza pri- 
padaju uglavnom prošlosti'. Brzi tempo poslijeratne obnove i 
izgradnje, veliki uspjesi u reorganizaciji narodne privrede i 
njenom opčem sredivanju, uspjesi na socijalnom, zdravstvenom 
i kulturnom polju osvjetljavaju svom jasnoeom sve prednosti i 
nadmoč nove narodne države Federativne Narodne Republike 
Jugoslavije nad starom kapitalističkom reakcionarnom Jugo
slavijom. Nova je narodna demokracija položila veliki dspit u 
praksi. Nova Jugoslavija sada u miru, kao i ranije u ratu, poka
zuje svijetu kakove plodove donosi njenim narodima prava 
demokratska vlas't. Sa «tak ovim se uspjesima ne mogu pohvaliti



oni narodi koji su usrečeni vladavinom zapadnog demokrat- 
:skog tipa.

Stvaralački rad naroda Jugoslavije i naše pobjede u ob
novi i izgradnji oduševljavaju sve prave demokrate širom svi- 
jeta a izazivaju zavist i mržnju samo kod reakcionara sviju 
zemalja.

Šta se to zapravo izmijenilo u našoj zemlji i čime se ob- 
jašnjavaju svi naši uspjesi i sve naše pobjede?

Prvo, izmijenio se karakter vlasti. Vlast je prešla iz ruku 
izrabljivača i reakcionara u narodne ruke. Razorena je stara 
država, država izrabljivača radnog naroda, i lizgradena. nova 
narodna država, država novog tipa, koja štiti i unapreduje In
terese trudbenika.

Drugo, .izmijen'io se i socijalni karakter i sadržaj ko- 
«. mandnih vrhova narodne privrede. Kapitalisti su najureni sa 

komandnih pozicija narodne privrede, ukinuto je njihovo 
eksploatatorsko vlasništvo u industriji, bankarstvu, zemljopo- 
sjedu i veletrgovini. Tako je stvoren vodeči — po svom karak- 
teru socijalistički — sektor narodne privrede kao materijalni 
temelj narodne vlasti. Stvaranje državnog sektora narodne pri
vrede omogučuje ukidanje sfijepog djelovanja ekonomskih 
zakona i prelaz na isvjesno upravljanje narodnom privredom. 
Danas naša narodna država, država novog tipa, na temelju opče- 
državnog plana upravlja privrednim i društvenim razvitkom 
zemlje. U staroj su Jugoslaviji upravljali privredom, u cilju 
svog bogačenja, bankari i industrijalci, veletrgovci i veleposjed- 
nici. Tome je zauvijek odzvonilo. Naša narodna država upravlja 
privredom i njenom izgradnjom u interesu privrednog i poli- 
tičkog jačanja i podizanja blagostanja radnog svijeta.

Treče, izmijenili su se stari kapitalistički odnosi proiz
vodnje, zasnovani na dzrabljivanju radnog naroda. Izgraduju 
se novi socijalistički odnosi proizvodnje. Time se stvaraju т^а- 
terijalni i socijalni preduvjeti za ukidanje izrabijivanja čovjeka 
čovjekom.

Četvrto, izmijenio se organizacioni' oblik narodne pri
vrede. Narodna privreda, u skladu sa socijalističkim karakterom 
vodečih grana privrede, dobija, organizacioni oblik planske 
privrede. Planska privreda potiskuje slijepo dj*elovanje eko
nomskih zakona i naslijedenu anarhičnost. Socijalistički sektor 
privrede utiče na sve ostale sektore i odreduje pravac razvitka 
cijele privrede.

Peto, izmijenili su se odnosi izmedu industrije i poljo- 
privrede radnog seljaka. U staroj je Jugoslaviji odnos indu



strije prema poljoprivredi radnog seljaka bio odnos izrabljivača 
prema izrabi j enome. Poljoprivreda je bila podredena interesima 
kartela, bankara, industrijalaoa i veletrgovaca. To je bio 
osnovni uzrok zaostajanja poljoprivrede i propadanja radnog 
seljaštva. Novi odnosi izmedu industrije i poljoprivrede poči- 
vaju na medusobnom pomaganju i dopunjavanju.

Šesto, izm jenila se trgovina i njena uloga. U staroj se 
Jugoslaviji izmedu industrije i poljoprivrede nalazio kapita- 
lis'.ički posrednik — trgovac. On je izrabljivao radni svijet i 
dvostruko zaradivao velike profite kupujuči od seljaka poljopri- 
vredne proizvode i prodajuči mu industriske proizvode. I tome 
je zauvijek došao kraj. Mjesto kapitalističkog posrednika 
imamo danas državnu, zadružnu i sitnu privatnu trgovinu. Nji
hova je zadača da što uspješnije i uz najmanje troškova vrše 
promet robe, da opskrbljuju selo industriskim proizvodima i 
otkupljuju poljoprivredne proizvode.

Sedmo, izmijenio se novčani i kreditni sistem. Ujedinjeni 
bankovnO i industrijski kapital bezobzirno je izrabljivao naše selo 
i radno seljaštvo bacio u po zlu čuvene seljačke dugove. I torne 
je zauvijek došao kraj. Danas je naše selo oslobodeno pritiska 
finansiiskog kap tala koji ga je izrabljivao i držao u bijedi. 
Izgraduje se novi sistem jevtinog državnog kredita koji če 
pomoči napredak poljoprivrede i radnog seljaka.

Osmo, izmijenio se način raspodjele narodnog dohotka. 
U staroj je Jugoslaviji ogroman dio narodnog dohotka išao 
u džepove domačih i stranih kapitalista. Oni su znatan dio tog 
dohotka rasipali na besplodan i raskošian život. Ukidanje para
zitskih egzistencija i ismanjenje velikog dijela neproduktivnih 
izdataka omogučuje novu i pravedniju podjelu narodnog do
hotka na fond potrošnje stanovništva, fond akumulacije i fond 
državnih rezervi. Nova raspodjela narodnog dohotka osigurava 
i visoki tempo akumulacije i podizanje materijalnog i kulturnog 
stupnja radnog čovjeka.

Te promjene, drugovi zastupnici, iz temelja mijenjaju 
stvari, ljude i odnose. Tim se promjenama objašnjavaju svi 
naši uspjesi. Naši bi narodi proživljavali crne i teške dane da 
im je kojom nesrečom poslije rata nametnuta zapadna demo
kracija. Kao posljedicu tih promjena (imamo nevideno odušev- 
ljenje, polit!ičku aktivnost, požrtvovanost i stvaralački elan 
radničke klase i svih radnih ljudi naše domovine. Radni narod, 
osloboden klasnog i nacionalnog ugnjetavanja, zbio je svoje 
redove u borbi za izgradnju bolje i srečnije budučnosti.



Sve su te promjene, uzete zajedno, omogučile našu brzu 
obnovu «i1 izradu prvog petogodišnjeg plana razvitka narodne 
privrede u našoj novoj državi. Bilo bi izlišno dokazivati da 
spomenute činjenice neoborivom sroagom i jasnoćom potvrđuju 
pravilnost politike Savezne vlade na čelu sa drugom Titom.

Stara Jugoslavija i fašistička okupacija ostavile su nam u; 
nasljede tešku privrednu, Itehničku i kulturnu zaostalost. Zato« 
imamo sada očigledan nesklad izmedu naše napredne društvene, 
političke i državne .nadgradnje i njene zaostale privredne pod
loge. Poznato je da zaostala privreda i tehnika osuduje na sla
bost, ovisnost, materijalnu bijedu i niški kulturni stupanj. 
Narodi Jugoslavije ne mogu se pomiriti s takovim uvjetima ži
vota. Oni hoče da žive slobodnim, bogatim i kulturnim, čovjeka 
dostojnim životom. Ali, da bismo stvorili preduvjete za takav 
život, mi moramo što prije ukinuti suprotnosti izmedu naše 
napredne društvene i političke nadgradnje L njene zaostale pri
vredne podloge. Petogodišnji plan rješava to pitanje.

Koje su to glavne oznake inaše privredne zaostalosti i 
slafoos'tii'? Naša je industrija po svom kapacitetu slabo razvijena 
i znatnim dijelom tehnički zaostala. Njena sirovinska baza nije 
bila dovoljno razvijena. Proizvodi su skupi zbog primitivnog 
tehnološkog procesa proizvodnje. Sirovine se iskoriščuju polo
vično i neracionalno. Naročito je slabo razvijena teška indu
strija. U 1939 godini iznosila je proizvodnja grupe A (proiz
vodnja sredstava za proizvodnju) svega 43% od ukupne indu- 
striske proizvodnje. Tako niški udio grupe A u industriskoj 
proizvodnji karakterističan je za sve industriski slabo razvijene 
zemlje. To je zapravo naša osnovna slabost, jer je teška indu
strija kičma privredne i odbranbene snage svake zemlje. Našai 
industrija prije rata ni izdaleka nije mogla podmiriti potrebe 
zemlje u sredstvima za proizvodnju i sredstvima m  potrošnju. 
Udio indusltriske proizvodnje u ukupnoj proizvodnji iznosio je 
1939 godine svega 45% 'ili 3.378.— dinara po glavi. Zato smo 
biLi prinudeni izvoziti naše sirovine i živežne namiirnice, a uvo
ziti industriske proizvode svake vrste. Udio industriskih pro
izvoda u našem uvozu iznosio je 1940 godine 86% vrijednosti 
svega uvoza.

Jugoslavija je prije rata u pogledu industrije spadala u 
najzaostalije zemlje Evrope. Ona je 1939 godine proizvodila 
na glavu Stanovnika: uglja 389 kg (bili' smo ispred Rumunije 
i Bugarske); željeza 6 kg (Jugoslavija i Rumunija držale sui 
zajedno posljednje mjesto); Čelika 15 kg (bili smo na predzad
njem mjestu; iza nas je bila samo Rumunija sa 13 kg); elek-



trične struje 71 kvč. (iza nas samo Bugarska sa 42 kvč.); nafte 
0,06 kg (bili smo na zadnjem mjestu); cementa 42,5 kg (iza 
nas je bila samo Mađarska sa 26 kg i Češka sa 18 kg).

Tako je s našom industrijom. No, ne stoje bolje stvari ni
sa poljoprivredom. I tu smo zauzimali nezavidno zadnje mjesto. 
Za našu poljoprivredu karakteristično je zaostalo, primitivno 
obradivanje zemlje i niški prinos po hektaru.

Prosečni je prinos po hektaru bio: pšenice 11,3 mtc (iza
nas je bila samo Rumunija sa 9,1); krumpira 61 mtc {bili smo
na zadnjem mjestu u Evropi); šečerne repe 180 mtc (iza nas 
je bila samo Rumunija sa 91 mtc); udio industriskog i krmnog 
bilja na oranicama u procentima 7% (bili smo na zadnjem 
mjestu); potrošnja umjetnog gnojiva po ha površine 0,3 kg 
(bili smo na zadnjem mjestu); proizvodnja mlijeka po kravi 
godišnje 900 lit. (bili smo na zadnjem mjestu); proizvodnja 
pšenice po Stanovniku 155 kg (bili smo iza Madžarske i Bu
garske).

No, ni to nije sve. Stara Jugoslavija se razvijala po za- 
konima neravnomjernog razvitka koji važi za isve kapitalističke 
zemlje. Kao posljedicu toga imamo velike razlike u stupnju 
privrednog i kulturnog razvitka pojedinih narodnih republika 
i grube disproporcije u cijeloj privredi. Njih nalazimo unuta* 
pojedinih grana: u rudarstvu \ industriji, u poljoprivredi i sao- 
bračaju, u ponudi i potražnji industriskih i poljoprivrednih pro
izvoda, itd. Postoje ii velike disproporcije izmedu pojedinih 
grana narodne privrede. Najvažnija je medu njima, kao poslje- 
dica naše privredne zaostalosti', disproporcije izmedu industrije
i poljoprivrede.

Pri iznadi Petogodišnjeg plana morali smo imati u vidu 
sve te činjenice. Najvažnija je zadača planiranja da uskladi raz
vitak isvih grana i elemenata narodne privrede. Bez toga nema 
planskog razvitka. Naš prijedlog petogodišnjeg plana rješava 
te zadače. On predvida uklanjanje postoječih disproporcija 
unutar pojedinih grana, izmedu raznih grana i u privredi kao 
cjelirii. Prema našem planu, na višem stupnju uskladiče se od
nos izmedu industrije i poljoprivrede, teške i lake industrije, 
ponude i potražnje. Petogodišnji plan svestrano zahvata sve 
probleme i sve grane života. On odreduje jasnu liniju i kon
kretne zadaće za razvitak industrije, saobračaja, poljoprivrede, 
zanatstva, prosvjete, kulturnih i zdravstvenih ustanova. Peto
godišnji plan pretstavlja razradeni program zadača i mjera 
za uklanjanje naše privredne i tehničke zaostalosti i pretvaranje



naše zemlje u naprednu, industriski razvijenu i jaku narodnu 
državu.

Petogodišnji plan razvitka narodne privrede FNRJ po
stavlja ove glavne zadače:

1 — likvidirati privrednu i tehničku zaostalost,
2 — podiči i učvrstiti privrednu i odbranbenu snagu 

zemlje,
3 — učvrstiti i dalje razviti socijalistički sektor narodne 

privrede i nove odnose proizvodnje koji iz njega proizlaze, i
4 — podiči opče blagostanje radnog isvijeta sva tri pri- 

vr-edna sektora.
Za ostvarenje ovih krupnih zadača predvidene su investi

cije u iznosu od 278 milijardi i 300 miliona dinara.
Da bismo likvidirali našu privrednu i tehničku zaostalost, 

moramo izvršiti industrijalizaciju i elektrifikaciju naše zemlje 
na savremenoj tehn'čkoj podloži; moramo podiči stotine i sto
tine novih tvornica i desetine -električnih centrala, otvoriti nove 
rudnike i rekonstruirati i modernizirati stara poduzeča i stare 
rudnike. U tu čemo svrhu investirati oko 120 milijardi dinara. 
Vrijednost industriske proizvodnje povečat če se u 1951 godini 
za 5 puta prema 1939 godini ili 3.378 dinara na 10.625 dinara 
po glavi Stanovnika. Porasti če znatno udio industriske proiz
vodnje u ukupnoj 'proizvodnji z-emlje. Taj če udio skoč.ti od 
45% u 1939 godini na 64% u 1941 godini. To če biti nesumnjivo 
veliki i značajan skok u razvitku naše industrije. Važno je opče 
povečanje udjela industriske proizvodnje u ukupnoj proiz
vodnji zemlje. No, to nije sve. Za naš privredni i politički1 raz
vitak ima nešto što je još važnije od toga. To je brži tempo 
razvitka i jačanja socijalističkog sektora naše privrede nego 
drugih isektora. Prema Petogodišnjem planu povečat če se 1951 
godine ukupna vrijednost proizvodnje za 2,4 puta iznad pred- 
ratne, a vrijednost proizvodnje socijalističkog sektora za blizu 
5 puta.

Privredna i odbranbena moč svake zemlje ovisi o teškoj 
industriji, osobito o crnoj metalurgiji i industriji mašina. Zato 
je naša naj važni j a zadača, koja če omogučitj rješavanje svih 
ostalih zadača, da izgradimo dovoljno jaku i 'tehnički savre- 
meno opremljenu tešku indusitriju. Bez razvitka teške industrije 
ne možemo ni pomisliti na opremu ostalih grana naše industrije 
modernim mašinama, uredajima, aparatima i alatom. Bez toga 
ne možemo tehnički opremiti saobračaj, poljoprivredu i Armiju. 
Izgradnjom teške industrije stvorit čemo produkciono-tehničku



bazu za preobražaj i tehničku opremu svih grana privrede. 
Time čemo likvidirati nisku proizvodnju grupe A, tu tipičnu 
oznaku zaostalosti i slabosti svake zemlje. Predvidenom iz- 
gradnjom teške industrije znatno če se izmijeniti odnos izmedu 
proizvodnje grupe A (proizvodnja sredstava za proizvodnju) i 
grupe B (proizvodnja predmeta za potrošnju). Proizvodnja 
grupe A ima se do 1951 godine povečati na 57% ukupne in- 
dustriske proizvodnje prema 43% u 1939 godini. Toj činjenici 
treba pridavati osobiti značaj za naš daljnji napredak.

Petogodišnji plan predvida izgradnju cijelog niza nov h 
vrsta industrija. Medu najvažnije spadaju industrija teških i 
srednjflh alatnih mašina, elektro-industnja, mdustrijia teških 
lokomotiva i vagona, velikih parnih kotlova, vodenih turbina, 
kamiona, traktora, poljoprivrednih mašina večih tipova, tešk h 
gradevinskih mašina, dizalica i druge. Povečat če se proizvodnja 
metalne industrije za blizu sedam puta iznad proizvodnje u 
1939 godini, industrije gradevinskog materiala za preko osam 
puta, hemijske industrije za preko devet puta, električne indu
strije za preko deset puta. Savremene mašine če zamijeniti pri
mitivne alate i oruda, izbaciti iz upotrebe istrošene ili zastarjele 
mašine i potisnuti nazadnu organizaciju i nazadne metode rada. 
To če silno podiči proizvodnost rada i smanjiti cijenu kostanja.

Takav program izgradnje naše industrije nameče potrebu
elek/trifikac:je zemlje. U toku pet godina investirat čemo u 
elektrifikaciju 30 milijardi dinara'. Dosada neobuzdane i neis- 
koriščene vodne snage zemlje pretvorit čemo u modernu i jaku 
silu. Znatno če se podiči proizvodnja jevtine električne struje 
izgradnjom niza hidrocentrala i dopunskih kaloričnih centrala. 
Zemlju čemo ispreplesti dalekovodima koji če odvoditi elek- 
tričnu struju iz centrala i pokretati naše tvornice, vlakove, ma
šine, aparate i osvjetljavati naša sela i 'gradove. Petogodišnji 
plan predvida povečanje proizvodnje električne struje u -1951 
godini na 4 milijarde 350 miliona KWh ili za 4 puta više nego 
1939 godine. Povečat če se proizvodnja struje po Stanovniku 
na 272 KWh prema 71 KWh prije rata. Tako čemo preteči
mnoge koji su sada ispred nas.

Našoj je zemlji i dosad trebalo velikih količina uglja, 
željeza, Čelika, bakra, aluminijuma. Otsada če nam toga još 
više trebati da bismo zadovoljili potrebe investicione izgradnje 
velikih razmjera, povečanih kapac teta naših tvornica, saobra- 
čaja i r.astuče potrebe stanovništva.

Investirat čemo preko 30 milijardi dinara za izgradnju ru
darstva i crne metalurgije. Modernizirat čemo stare rudnike i



otvoriti nove, izbušit čemo zemlju i otvoriti nove izvore nafte, 
Izgraditi visoške peči, čeličane i valjaonice. Likvidirat čemo ve- 
Hiku oskudku u tim proizvodima, koju naša zemlja tako teško 
osječa još i sada. Peitogodišnji plan predvida povečanje proiz
vodnje uglja i koksa od 6 miliona tona u 1939 godini. na 16,5 
miliona tona u 1951 godini' ili za 2,5 puta više, nafte od 1000 
na 450.000 tona ili za 450 puta više, žel jezne rude od 613.000 
na 1,5 miliona (tona Ш za 2,5 puta više, sirovog željeza od
101.000 tona na 550.000 'tona ili za 5,5 puta više, Čelika od
235.000 tona na 760.000 ili za preko 3 puta više.

Povečat če se proizvodnja u 1951 godini prema 1939 go
dini po glavi Stanovnika: uglja od 389 kg na 1.031 kg 
ili za 265%; Čelika od 15 kg na 48 kg ili za 320%; aluminija 
od 0,1 kg na 0,8 kg ili za 800%.

Petogodišnji plan rješava pravilno i odnos izmedu teške 
i lake i prehranbene industrije. Naša zemlja treba, više uglja, 
električne energije, Čelika, raznih mašina, električnih uređaj’a, 
kompresora, ali mi moramo naš radni svijet, koji če uložiti 
sve svoje sile za izvršenje Petogodišnjeg plana, opskrbiti večom 
količinom i boljim kvalitetom tekstila, obuče, živežnih namir- 
nica, staklene i željezne robe i drugim kučnim potrebama. Zato 
naš Petogodišnji plan predvida izgradnju novih tvornica lake i 
prehranbene industrije i1 modernizaciju starih tvornica,. Investirat 
čemo u prehranbenu i laku industriju 'blizu 24 milijarde d nara 
i do 1951 godine daleko premašiti proizvodnju prema 1939 god.

Petogodišnji je plan riješio i pitanje naših obrtnika. On 
odreduje jasnu liniju i zadače. Radne obrtnike moramo uklju- 
čiti u plan proizvodnje i izgradnje, opskrbiti sirovinama i ala- 
tom. Njihove če nam sposobnosti, istručno znanje i vještine 
biti od'velike koristi. Oni če stvoriti mnoge lijepe i potrebne 
stvari. Do 1951 godine povečat če se vrijednost njihove proiz
vodnje i usluga za 1,5 puta iznad 1939 godine.

U borbi za izvršenje Petogodišnjeg plana izvojevat čemo 
veliku bitku nad oskudicom predmeta široke potrošnje. Tako 
čemo osigurati zadovoljenje osnovnih potreba i život učiniti 
bogatij im i veseli j im.

Izvršenje Petogodišnjeg plana znatno če podiči bogatstva 
naše zemlje. Imat čemo više električnih centrala, tvornica i 
rudnika. Zemlja seljaka donosit če više plodova. Povečat če se 
naši gradovi i izgradivati novi. Biče više škola, kazališta, kina, 
bolnica, sanatorija, odmarališta. Prevozit če se veče količine 
Tirane, 'sirovina i gotovih proizvoda. Ljudi če više putovati. Iz
gradnja saobračaja mora povezati sela, gradove, turistička mje-



sta i sve privredne i političke centre. Saobračaj mora povezati 
tvornice sa izvorima sirovina i potrošačima industriskih proiz
voda, zemlju sa inostranstvom i osigurati nesmetani promet 
dobara i ljudi.

Investirat demo i izgradnji saobračaja 72 milijarde 600 
miliona dinara. Završit čemo obnovu oštečenih zgrada, mostova, 
pruga, voznog parka, brodova i luka, cesta, izgraditi nove 
pruge, nove objekte, nove vagone, brodove, ceste i autoistrade. 
Izvršit čemo racionalizacij u saobračaja, pojevtiniti njegove 
usluge i osigurati plansku saradnju i dopunjavanje u prevo-, 
ženju svih grana saobračaja. U promet če se pustiti 780 obnov
ljenih i novih lokomotiva, 2930 putničkih kola, preko 29.000 
teretnih vagona i 365 službenih kola. Dovršit čemo i' izgraditi 
1900 km. željezničkih pruga. Naše če željeznice u 1951 godini' 
prevesti skoro 3 puta više nego 1938 godine i preko 1,5 puta 
više putnika.

- Obnovit čemo i izgraditi novu trgovačku mornaricu do
600.000 BRT, obnoviti i proširiti luke i produžiti operativnu 
obalu na našem Jadranu. Pomorski če saobračaj u 1951 godini 
prevesti oko dva puta više robe i oko dva i po puta više put
nika nego 1939 godine.

Obnovit čemo i izgraditi riječnu plovidbu, avionski i av
tomobilski saobračaj i povečati njihov kapacitet daleko iznad 
predratnog.

Veliki je naš program investicione izgradnje. Trebače nam 
mnogo raznog gradevinskog materijala za podizanje tvornica, 
električnih centrala, isl^ladišta, mostova, željeznica, stanbenih 
i javnih zgrada, prosvjetnih, zdravstvenih i kulturnih ustanova. 
Trebače nam više cementa, željeza, cigle, stakla, drvene grade 
nego dosada.

Investicije za izgradnju industrije gradevinskog materi
jala iznose preko 4,5 milijardi dinara. Povečat če se proizvodnja 
gradevinske industrije za osam puta iznad predraltne. Taj mate
rija! treba pretvoriti u objekte. Moramo naučiti graditi brže, 
bolje i jevtinije i likvidirati primitivni, spori i rasipnički način 
gradenja. Zavest čemo industrisku izgradnju kuča, široku pri- 
mjenu gradevinarskih mašina i mehanizaciju grubih radova. 
Gradevinski materija! moramo dobro štedeti i preči na upo- 
'trebu novih vrsta gradevinskih materijala.

Investicije u stanbenu i komunalnu izgradnju iznose 37 
milijardi dinara. Obnovit čemo porušene zgrade u selima i gra- 
dovima, podiči radničke kolonije i izgraditi 15 miliona m2 stan- 
bene površine.



Investirat čemo 7 milijardi dinara za uljepšavanje i ure- 
đivanje naših gradova. Uljepšat če se ulice i parkovi, poboljšati 
gradski saobračaj, izgraditi vodovodi i kanalizacije, uvesti 
ulične rasvjete, javna kupališta i praončce rublja.

Petogodišnji plan posvečuje osobitu pažnju radnom S e 

ljaku i razvitku poljoprivrede. Industriji — kao tehnički i or- 
ganizaciono najvišem obtoku proizvodnje — pripada nesumnjivo 
vodeča i odlučujuča uloga u privredi svalke zemlje. To mogu 
poricati 'samo demagozi i neznalice. Priznajuči vodeču ulogu 
industriji, mi smo ipak daleko od toga da se mačehinski od- 
nosimo prema poljoprivredi. Nama je podjednako na srcu po
ljoprivreda kao i industrija. To su dvije grane naše privrede, 
koje se medusobno dopunjuju i’ ispomažu. Jedna od njih ne 
može daleko napredovati, ako druga jako zaostaje. Kao dokaz 
za to služe napred navedeni podaci za stanu Jugoslaviju.

U no'voj se Jugoslaviji iz temelja izmijenio odnos izmedu 
industrije i poljoprivrede. Ranije je kapltalistička industrija 
izrabljivala seljaka. Tome je učinjen kraj. Zadača je na,še soci- 
jalističke industrije da pomaže razvitak naše poljoprivrede, da 
opskrbi selja.ka poljoprivrednim alatom, mašinama, veštačkim 
gnojivom, sredstvima za zaštitu bilja i predmetima potrošnje. 
Zadača je pak poljoprivrede da podigne i poboljša pročzvodnju, 
da osigura prehranu stanovništva i da industriju opskrbi siro- 
vinama. Zato danas u novoj Jugoslaviji samo neprijatelji naroda 
mogu težiti za suprotstavljanje sela gradu, poljoprivrede indu
striji, radnog seljaka radniku.

Tehnička je oprema naše poljoprivrede bila, jadna. Ona je 
trošila godišnje svega 200 vagona vapnenog dušika (kalcium 
cianamida), ili svega 5— 10% domače proizvodnje. Ostalih 2—4 
hiljade vagona je izvoženo^ u inostranstvo.

Opskrbljen oskudnim i zaostalim sredstvima, izložen sva- 
kovrsnom izrabljivanju i držan u neznanju, naš je radni seljak 
bio primitivan gospodar. Otuda niški prinos njegovog zemljišta, 
mali prihodi i oskudan život.

Petogodišnji plan, ne dirajuči u privatno vlasništvo seljaka 
nad zemljom, daje nam razraden program podizanja poljopri
vrede iz njene zaostalosti. U tu svrhu čemo do kraja 1951 godine 
neposredno investirati 19 milijardi 400 miliona dinara. Dema
gozi če sigurno ako ne vikati, a o,no šaptati da to pokazuje 
zapostavljanje poljoprivrede. Zato navodim neke nove brojke. 
Investirat čemo još 13 milijardi i 204 miliona dinara posrednih 
investicija u korist poljoprivrede. To zajedno iznosi preko 32,5 
milijarde. Od tih 13 milijardi i 200 miliona dinara 'ide oko 940



miliona za izgradnju kemiske industrije čija je proizvodnja, 
namijenjena poljoprivredi, 840 miliona dinara za izgradnju 
industrije poljoprivrednog alata i mašina, oko 11,5 milijardi 
dinara za izgradnju prehranbene industrije koja če preradivati 
poljoprivredne proizvode.

Petogodišnji plan predvida bolju tehničku opremu naše 
poljoprivrede, njenu opskrbu dov oljnim količinama umjetnog 
gnojiva, sredstvima za zaštitu bilja i stočnim ljekovima. Naša če 
industrija do 1951 godine proizvesti za potrebe poljoprivrede 
za 3 milijarde dinara poljoprivrednih mašina i alata, za 2 mili
jarde i 100 miliona dinara umjetnog gnojiva i za jednu milijardu 
i 600 miliona dinara sredstava za zaštitu bilja.

To če znatno unaprediti našu poljoprivrednu proizvodnju. 
Prema-Petogodišnjem planu poljoprivredna proizvodnja u 1951 
godini povečat če se od 63,8 milijardi u 1939 godini na* 96,7 mili
jardi u 1951 godini i tako povečati vrijednost predratne proiz
vodnje na 152%. Prinos bijelih žitarica po hektaru 'ima. se do 
1951 godine povečati"'za 15%, kukuruza za 20% i industriskog 
bilja od 8—30% iznad predratnog prinosa.

Plan nas obavezuje na opsežne i svestrane mjere da bismo 
osigurali primjenu savremenih agro-tehničkih metoda u poljo
privredi, povečali prinos zemljišta i poboljšali kvalitet poljopri
vredne i stočarske proizvodnje. Naša če polja biti plodnija,, 
stoka zdravija i produktivnija.

Od velike če koristi biti za našeg seljaka naučno-istraži- 
vački radovi u poljoprivredi i stočarstvu, rajoniziranje poljopri
vredne i stočarske proizvodnje, povečanje proizvodnje industri
skog bilja, uvodenje novih industriskih i suptropskih kultura, 
isušavanje i navodnjavanje 800 hiljada hektara površine, pobolj- 
šanje postoječeg sistema navodnjavanja i tehnicko-organiza- 
ciona pomoč od poljoprivredno-mašinskih stanica.

Petogodišnji plan obavezuje državna poljoprivredna ima- 
nja da opskrbljuju seljacka gospodarstva i seljačke radne za
druge kvalitetnim sjemenom, vočnim i loznim sadnicama i pri- 
plodnom stokom.

Velika je*pažnja posvečena i seljačkim radnim zadrugama. 
Njima če biti pružena velika materijalna, organizaciona i stručna 
pomoč da bi se one što prije pretvorile u uzorna poljoprivredna 
gospodarstva.

Na kraju još spominjem da država preuzima obaveze da 
radnom seljaku osigura svestranu materijalnu i stručnu pomoč, 
bolju opskrbu industriskim proizvodima i da ga zaštiti od sva
kog izrabljivanja. Sve te mjere imaju za cilj unapredenje naše



poljoprivredne proizvodnje i podizanje materijalnog i kulturnog 
stupnja radnog seljaštva.

Kako vidite, drugovi, država je Petogodišnjim planom 
preuzela na sebe vrlo velike, mnogostrane i teške obaveze 
prema našem radnom Seljaku. To sa svoje Strane nameče i oba
veze seljaštva prema državi. Nisu još, na žalost, svi seljaci, naro
čito bogati seljaci, pravilno shvatili velike promjene u našoj 
zemlji i svoje obaveze prema državi. Neki od njih smatraju da 
je posve u redu kad se država brine o njihovim potrebama,, da 
•ih opskrbljuje industriskim proizvodima, da nastoji da tih pro
izvoda bude što više, da oni budu što bolji i što jevtiniji. A kad 
su  u pitanju njihove obaveze prema državi, kao na primjer pre
daja žita, onda ili kukaju ili nastoje da izvrdaju. Naša narodna 
država ispunjava svoje obaveze prema seljaštvu. Ona če to ubu- 
duče Činiti u još večoj mjeri. Zato će i seljaštvo sa svoje Strane 
morati točno i na vrijeme ispunjavati svoje obaveze prema 
državi. Bez 'ispunjavanja tih medusofonih obaveza ne možemo 
л а р ^ о у .а и  i izgraditi našu zemlju. Planska privreda iziskuje 
disciplinu i točno ispunjavanje obaveza predvidenih u planu. 
Bez toga ne može napredovati ni naša industrija ni naša poljo- 
privreda. Samovolja i plan su nespojivi.

Stara je Jugoslavija i u pogledu tehnike bila na posljed- 
njem mjestu u Evropi. Strani kapital je spriječavao naš tehnički 
napredak, da bi nas održa.o u svojoj zavisnosti. Domači su kar
teli, takoder, podržavali nazadnu tehniku. Nije samo naša poljo- 
privreda bila opremljena drvenom ralicom. I u našoj industriji 
ima u tehničkom pogledu tako modernih Strojeva kao što je 
ralica u poljoprivredi i metode rada koje odgovaraju ralici. 
Mimo nas su u mnogim stvarima prohujali vijekovi i revolucije 
u tehnici. Rudnik žive Idrija u Slovenačkom Primorju upotreb- 
ljavao je sve do oslobodenja naše zemlje uredaje iz doba Napo
leona. Rudnik Jezerina na Kosmetu proizvodio je ručnim radom 
8200 tona hromove rude godišnje. Ruda je prenošena konjima 
na samaru 6 kilometara, a zatim prevožena 25 km volovskim 
kolima do željeznice. Neke su naše visoke peči sa 200 radnika 
proizvodile 100 tona sirovog željeza u 24 sata. Moderne visoke 
peči proizvode za isto vrijeme sa 45 radnika 500 tona sirovog 
željeza. Vrijeme za izradu jednog elektromotora u tvornici 
»Sever« u Subotici bilo je za 20 puta duže no što je potrebno 
u savremeno tehnički opremljenim tvornicama. Poduzeče »Elek- 
tro-Bosna« u Jajcu spada medu naše najvažnije elektro-kemijske 
tvornice. U njemu su izvršeni pionirski pronalasoi na području 
elektrö-kemije (ferosilicij). Hidrocentrala koja pokreče tu tvor- 
nicu dobija vodu preko drvenih kanala. Struja se odvodi kroz



podzemni tunel pomoču golih bakarnih užeta velike težine i 
velikog prečnika, mjesto preko visokonaponskog kabela, što 
bi za oko 300 puta bilo jevtinije od sadasnje instalacije. U me- 
talnoj industriji nije postojala velika serijska proizvodnja. Ka
rakter njene proizvodnje je zanatski.

U tehnološkom pogledu takoder smo jako zaostali. Teh- 
nička mjerenja i kontrola tehnoloških procesa u industriji spa
daju u izuzetne slučajeve. To je prepušteno ocjeni od oka.

Petogodišnji plan navješčuje rat tehničkoj primitivnosti 
i zaostalosti naše zemlje. On odreduje pravac tehničkog na- 
pretka n razvitka. Industrijalizacija če se izvršiti na savremenoj 
tehničkoj osnovi. Tekovine savremene nauke ti tehnike biče pri- 
mjenjivane u praksi na svima poljima. Novi, savremeni strojevi 
ti tehnički uredaji, novi tehnološki procesi proizvodnje, nova 
napredna organizacija rada moraju zamijeniti zastarjelu teh
niku i primitivnu organizaciju rada. Naši učenjaci, »inženjeri, 
tehničari, pronalazači, novatori i privredni rukovodioci imače 
široko i plodno polje rada.

Petogodišnji plan predvida izgradnju novih grana ii novih 
vrsta industrije. Sprovešče se tipizacija i serijska proizvodnja. 
Podiči čemo kombinate za kompleksno iskoriščavanje sirovina 
i razviti nove sirovinske baze za razne grane industrije. Sirovine 
če se racionalno iskoriščavati. Mnoge če dosada upotrebljavane 
sirovine biti zamijenjene novim domačim sirovinama, novim 
materijalom i otpacima. Proizvodit čemo mnogo novih i drago- 
cjenih proizvoda: koks, sintetička goriva, kvalitetni Čelik, bes- 
šavne cijevi, raznovrsne mašine, razne kemiske proizvode, gumy, 
vještačko vlakno, vitamine. Petogodišnji plan ističe tehničke 
probleme i tehničke zadače za sve grane privrede. Obuhvačena 
je metalna i električna industrija, kemiska industrija, gradevi- 
narska., prehranbena industrija, tekstilna industrija, poljopri- 
vreda, saobračaj. Ezvršenje tehničkog programa Petogodišnjeg 
plana pretstavljat če pravu tehn.čku revoluciju u našoj zemlji.

Predloženi Petogodišnji plan počiva, u skladu s propisima 
saveznog Ustava, na jedinsitvenoj privrednoj osnovi1 Federa
tivne Narodne Republike Jugoslavije. Samo opči privredni' plan, 
koji odreduje pravac razvitka i osnovne zadače za cijelu zemlju, 
može osigurati skladni razvitak svih grana d elemenata narodne 
privrede. Bez jedinstvenog privrednog plana neizbježno bi došlo 
do velikih disproporcija u pojedinim granama privrede, poje- 
dinim narodnim republikama i u zemlji kao cjelini. U torn bi 
slučaju došlo do nepravilnog razmještaja proizvodnih snaga, do 
komplikacija i poremečaja na cijeloj liniji.



Jedinstveni privredni plan nije u suprotnosti sa podjelom 
privrede na privredu saveznog i republičkog značaja. On ne 
krnji privrednu samostalnost narodnih republika. Opči privredni 
plan odreduje zadače za cijelu zemlju, uskladuje razvitak pri
vrede saveznog i republičkog značaja i pravilan raspored proiz
vodnih snaga. U našem Petogodišnjem planu odredene su mini
malne zadače za privredu narodnih republika. Kod odredivanja 
tih zadača uzet je u obzir postojeći stupanj privrednog razvitka 
republika, njihove potrebe, sirovinske baze, potrošaička po- 
dručja i os*tali: elementi. Odredujuči glavne zadače narodnim 
republikama, Petogodišnji plan nikome ne veže ruke, ne spu- 
tav-a inicijativu. Svaka če narodna republika kod izrade svog 
petogodišnjeg plana, ne dirajući opći pravac, odreden ovim 
planom, prema svoj<inT*mogučnostima proširiti i u praksi prema- 
šiti postavljene zadače.

Petogodišnji plan konkretizira na privrednom polju pra- 
vilnu politiku Savezne vlade po nacionalnom pitanju. Bratstvo
i jedinstvo naših naroda ostalo bi pusta fraza kad plan ne bi 
predvidio mjere za ukidanje velikih privrednih i kulturnih raz
lika u stupnju razvitka. pojedinih republika.

U sta.roj je Jugoslaviji to bilo drugačije. U njoj je tempo 
razvitka industriske proizvodnje u pojedinim zemljama bio u 
skladu s politikom nacionalnog ugnjetavanja, koju je sprovo- 
dila velikosrpska buržoazija.

Tempo razvitka industriske proizvodnje u cijeloj Jugo
slaviji i pojedinim zemljama izgleda ovako:

1929 g. 1939 g.

Jugoslavija 100 120
Srbija 100 144
Hrvatska 100 107
Slovenija 100 110
Bosna i Hercegovina 100 111
Makedonija 100 92
Crna Gora 100 111

Tempo razvitka pojedinih narodnih republika prema Pe
togodišnjem planu izgleda ovako:



»

Investicije

Federativna Narodna Republika
1946 g. 1951 g.

Jugoslavija 100 516
Narodna Republika Srbija 100 439
Narodna Republika Hrvatska 100 466
Narodna Republika Slovenija 
Narodna Republika Bosna i Her

100 368

cegovina 100 721
Narodna Republika Makedonija

ooT
-H 800

Narodna Republika Crna Gora 100 775

Porast vrijednosti proizvodnje industrije, rudarstva 
i elektroprivrede

Federativna Narodna Republika
1939 g. 1951 g.

Jugoslavija 100 494
Narodna Republika Srbija 100 417
Narodna Republika Hrvatska 100 452
Narodna Republika Slovenija 
Narodna Republika Bosna i Her

100 366

cegovina 100 1054
Narodna Republika Makedonija 100 2633
Narodna Republika Crna Gora 100 1100 puta

više nego 
1939 g.

Viši postotak investicija i brži tempo razvitka proizvodnje 
iznad opčeg prosjeka znatno če smanjiti postoječe razlike iz
medu privredno i kulturno zaostalih i naprednijih republika. 
Pravilna politika po nacionalnom pitanju primijenjena na pri- 
vredu dovodi do ekonomskog i kulturnog podizanja zaostalih 
republika i uklanjanja naslijedenih razlika u stupnju razvitka. 
To če nesumnjivo još više učvrstiti i produbiti jedinstvo našeg 
naroda i njihovu ranvopravnost. Takve plodove donosi naro
dima Jugoslavije njihovo nacionalno oslobodenje dspod faši- 
stičke okupacije, hegemonije velikosrpske buržoazije i njihovo 
dobrovoljno ujedinjenje u državnu zajednicu FNRJ. Zato naši 
narodi tako odlučno brane svoju nacionalnu slobodu, ravno- 
pravnost i jedinstvo od svih separatističkih i razbijačkih poku- 
šaja, dolazili oni iznutra ild izvana. Narodi Jugoslavije su svo-



jom borbom za nacionalnu slobodu pokazali ugnjetenim naro
dima put za njihovo oslobodenje.

Petogodišnji plan predvida velike investicije, brzi tempo 
razvitka privrednih snaga, porast vrijednosti proizvodnje i po
večanje narodnog dohotka od 132 milijarde u 1939 godini na 
255 milijardi u 1951 godini, ili za blizu dva puta. Neče biti 
isuvišno postaviti pitanje — kako če kraj svega toga proči naš 
radni svijet?

Poznalto je i naučno utvrdeno da porast društvenog bogat- 
stva iii blagostanje radnih ljudi ne idu uvijek uporedo. Naprotiv,. 
u kapitalističkim zemljama razvitak proizvodnih snaga i porast 
društvenog bogatstva prati porast bijede širokih masa. To je 
zakon kapitalizma. Tamo se povečano društveno bogatstvo pO' 
zakonima kapitalističke privrede u sve večoj m j eri nagomilava 
u rukama malog broj a finansiskih magnata. Njihov udio u na- 
cionalnom dohotku raste iz godine u godinu, a udio radnog 
svijeta stalno opada. Nagomilavanje bogatistava u rukama ma
log broja kapitalista i povečanje bijede radnog svijeta — to je 
apsolutni zakon kapitalističke privrede.

Kod nas neče biti taiko. U našoj zemlji! su na vlasti druge 
društvene sile nego u kapitalističkim zemljama. Kod nas vladaju 
drugačiji zakoni. Zato imamo drugačiju i raspodjelu narodnog 
dohotka nego u kapitalizmu. A podjela je narodnog dohotka 
po klasama stanovništva osnovno pitanje, kaže Staljin, s gle~ 
dišta materijalnog i kulturnog položaja radnika i seljaka. Zbog- 
toga če u našoj zemlji porast proizvodnih isnaga i povečanje 
društvenog bogatstva stalno pratiti porast blagostanja radnog 
naroda. Njegov udio u narodnom dohotku neče opadati kao 
u kapitalizmu, nego če rasti. Ukoliko budu veče naše proizvodne 
snage i društveno bogatstvo, utoliko če radni čovjek živjeti bo
gatije i kul turni j e.

Neprekidno povečanje proizvodnosti rada je glavni izvor 
naše sve veče akumulacije, izvor stalnog podizanja materijalnog1
i kulturnog stupnja života. Petogodišnji plan odreduje pove
čanje proizvodnosti' rada do 1951 godine prema 1946 godini u 
industriji za 66%, u rudarstvu za 90%, u željezničkom saobra- 
čajiu snizit če se cijena kostanja za 40%, u stanbenoj izgradnji 
za 46% i sniziti troškovi trgovine ispod 10% prodajnih cijena 
na malo prema 3,9% 1939 godine. Povečanje prinosa po hek
taru iznosi za pšenicu i ostale bijele žitarice prosječno 15%, za 
kukuruz 20% i industrisko bilje od 8—30%. Na temelju toga 
izraden je plan podizanja životnog standarda radnih ljudi. Do 
1951 godine znatno če se povečati realna nadnica i prihod rad-



nog seljaka i obrtnika. Država če do 1951 godine investirati" 
55 milijardi i 700 miliona dinara za izgradnju stanova, bolnica, 
lječilišta, škola i kulturnih ustanova. Naši če radni ljudi živjeti 
bolje. Oni če se bolje hraniti, odijevati i stanovati, imat če na 
raspolaganju bolju ti veču zdravstvenu službu, više škola, kul
turnih ustanova,, bolnica, lječilišta i sanatorija.

Povečat če se robni promet na malo od 55 milijardi dinara 
u 1946 godini na 102 snilčjarde dinara u 1951 godini ili skoro za 
dva puta. Za toliko veliki promet robe morat čemo ojačati i 
osposobiti naš trgovački aparat, a naročito nabavi j ačko-potro- 
šačke zadruge u selu i gradu.

U 1951 godini proizvodit če se po glavi Stanovnika više 
prema 1939 godini šečera preko 2 puta, svinjske masti za 1,5 
puta, biljnog ulja za 3 puta, preradenog mesa, za 9 puta, kon
zervirane ribe za 5,5 puta, tjestenine za preko 17 puta, konzer- 
viranog voća za 16 puta, tekstila za preko 2 puta, obuče za 2 5  
puta, pokučstva za preko 4 puta.

Naš prvi Petogodišnji plan otvara svijetle perspektive na
rodima naše domovine i udara 'Sigurne temelje njihovog mate- 
rijalnog i kulturnog procvata. On nam daje perspektivu veli- 
čansltvenog stvaranja i svijetlih pobjeda. Kapitalistički svijet ide 
u susret drukčijoj perspektiv:. Na njegova vrata več je zakucala 
privredna kriza. Kosa nezaposlenosti maše nad glavama radnog 
svijeta. Na pomolu je avet gladi i bijede širokih razmjera.

Mi stvaramo brže od stare Jugoslavije, krečemo se za ne
koliko puta brže naprijed od nje. Industriska ise proizvodnja 
u staroj Jugoslaviji u toku 10 godina (od 1929 do 1939 godine) 
povečala za 20%. To iznosa prosječno 2% godišnje. Nasuprot 
tome, naš Petogodišnji' pla.n predvida povečanje industriske 
proizvodnje za blizu pet puta prema 1939 godini. To znači da 
če nova Jugoslavija u razvitku industriske proizvodnje iči za 
19 puta brže od stare Jugoslavije. U staroj se Jugoslaviji za 
10 godina, od 1930 do 1940 godine, izgradilo svega 480 km že- 
ljezrtičke pruge, tj. 48 kilometara godišnje. Naš Petogodišnji 
plan predvida izgradnju 380 kilome'tara pruge godišnje. To je 
skoro za osam puta više od istare Jugoslavije. Potiskivanje ra- 
lice iznosilo je svega 0,8% godišnje. Da je kojom nesrečom 
stara Jugoslavija produžila život, trebalo bi 100 godina da 
željeznr plug zamijeni ralicu. A mi čemo je vrlo brzo staviti u 
muzej. Daleko smo ostavili za sobom pužev tempo razvitka 
stare Jugoslavije. Ovakav se visok tempo može objasniti:

Prvo, time što pitanje razvitka industrije, poljoprivrede, 
saobračaja, izgradnje kuča, opskrbe itd. nije privatna istvar



pojed'inaca, poj edinih kapitalista i pojedinih kapitalističkih 
grupa, nego naša zajednička, opčenarodna stvar. Sredstva su 
pojedinih kapitalista i kapitalističkih grupa, ma kako oni bo
gati bili, ograničena u poredenju sä državnim i narodnim sred
stvima; naša narodna država može mobilizirati i staviti u pokret 
daleko veča materijialna i novčana sredstva od stare Jugosla
vije; ta se isredstva upotrebljavaju racionalnije i u korisnije 
svrhe; ona može oduševiti, pokrenuti na stvaralački rad i orga
nizirati neuporedivo veču radnu silu od »tare Jugoslavije.

Drugo, time što radni narod naše zemlje radi požrtvovnije
i intenzivnije nego ranije, jer je svjestan da radi za sebe, za 
bolju budučnost svoga naroda -a ne za kapitaliste.

Treče, time što smo uveli plansku privredu. To potvrduje i 
evidencija o izvršenju prvog tromjesečja ovogodišnjeg plana. 
Industrija je izvršila svoj plan sa 104%, rudarstvo sa 101%, 
saobračaj 101%. Sjetveni se plan, uglavnom, takode ispunjuje.

Usput napominjem da je tromjesečni plan, uzevši ukupno, 
nešto premašen. No, njegovo izvršenje nije ravnomjerno. Neke 
su grane daleko premašile plan, a neke ga nisu ispunile. Zato 
moramo voditi svakodnevnu borbu za ravnomjerno izvršenje 
plana u svima granama i ispunjavanje svih pokazatelja plana.

Evidencija izvršenjia plana ne zadovoljava. Ona je spora i 
nesistematska. Mnogi privredni rukovodioci, direktori podu- 
zeča i direkcija drugi gledaju na evidenciju očima starih sta- 
tističara, ikoji su bilježili i sredivali brojke, da bi ih neko poslije 
pet ili deset godina upotrebio. Zato mnogi privredni rukovodioci 
smatraju evidenciju kao suvišan posao. Oni još nisu shvabili: da 
je svakodnevna, točna evidencija najmočnije oružje u njihovim 
rukama za poboljšanje operativnog rukovodstva i proizvodnog 
procesa i da evidencija daje podatke za točniju razradu i po
pravljanje planova. Borba zia evidencija ostaje kao jedna od 
najvažnijih zadača u borbi za plan.

Zašto smo izradili Petogodišnji plan, a ne, recimo, dvogo- 
dišnji ili desetogodišnji plan? Reakcionari če nas optuživafci da 
u svemu imitiramo Sovjetski Savez. Ne m'slimo se braniti od 
te optužbe, jer gledati uzor u Sovjetskom Savezu nije baš tako 
loša stvar. No, ipak čemo 'O b ja s n it i '  zašto smo izradili. ba-š peto
godišnji plan. Nismo se mogli odlučiti za dvogod;šnji plan, jer 
bi on mogao dati samo malu i ograničenu perspektivu. Dvogo- 
dišnji bi' plan postavio male zadače, ukočio postoječi razmah, 
sputavao radni polet masa i usporio naše kretanje naprijed. 
Odlučili smo se za petogodišnji plan, jer on otvara velike i 
svijetle perspektive, postavlja realne zadače, potstiče inicijativu,



dalje razvija stvaralački elan i ubrzava naše kretanje naprijed. 
Savezna se vlada odlučila za petogodišnji plan i zbog toga što 
on nije neki nesiguran pokus. Mi smo posve sigurni da čemo 
izvršiti naš Petogodišnji plan i da njegovo ostvarenje ne mogu 
spriječiti ni razbij eni osfcaci domače reakcije ni njeni pokro
vitelji u inostranstvu. Za desetogodišnji se plan nismo mogli 
opredijeliti zbog toga, što danas još niko ne može predvidjeti
i proračunati za 10 godina unaprijed sve one ogromne moguč- 
nosti i ona ogromna sredstva što če ih stvoriti prelaz na pl<an- 
sku pnvredu. Zato bi desetogodišnji plan morao biti raden na 
nesigurnim predvidanjima.. On bi, sigurno, pol.azeči od mo- 
gučnosti koje danas vridi-mo, postavio. nerealne i premalene 
zadače.

Pred vama se, drugovi, nalazi naš prvi Petogodišnji: plan. 
Naši su planski organi u njegovu izradu uložili mnogo truda, 
ljubavi, neprospavanih noči. No, izrada plana je, tek prvi. i naj- 
iakŠi korak. Sada dolazi ono što je najvažnije i najteže. Plan 
se neče ostvariti sam od sebe. Njegovo pretvaranje u djelo -treba 
izvojevati kao jednu veliku bitku u raitu. Petogodišnji plan je 
postavio velike ciljeve, odredio jasnu liniju rada i borbe i kon- 
kretizirao zadače naše izgradnje. Tu liniju i te zadače valja 
razradivati, objašnjavati i osigurati njeno sprovodenje u živo-t. 
To iziskuje prelom u radu na svima linijama. Rad se svakog po- 
jedinca i svakog pojedinog'radnog kolektiva, bilo to u tvor- 
nici ili na njivi, željeznici ili uredu, školi, naučnoj, kulturnoj 
ili ma kojoj drugoj ustanovi, mora podrediti zadačama izvr- 
šerija i premašivanja Petogodišnjeg plana. Svaki naš radni 
čovjek, ma gdje on bio i ma šta, on radio, mora biti upoznat 
sa velikim ciljevima plana, njegovom ulogom <: zadačama i oba
vezama prema pl-anu. Ne smije u našoj zemlji biti nijednog rad
nog čovjeka koji ne bi znao kakve če sve plodove donijeti na
šim narodima ostvarenje Petogodišnjeg plana. Zadača je naše 
propagande u borbi za plan da to na jednostavan, jasan <i sva
kom razumljiv način objasni. To če biti njen veliki prilog našoj 
pobjedi. Naročito je važno objasniti da plan daje razraden eko
nomski program za proširenje i učvrščenje Narodne fronte i još 
čvršče povezovanje svih radnih ljudi, radnika, seljaka, obrtnika
i radne inteligencije.

Sigurno če biti raznih teškoča u izvršenju plana. Morat 
•čemo bi.ti vrlo budni. Neprijatelji svih vrsta, bili oni u zemlji ili 
izvan nje, nastajat če sabotirati izvršenje plana. Njih moramo 
pravovremeno otkrivati i učiniti bezopasnim. Na svakom čemo 
se koraku morati boriti protiv birokratizma koji če pokušati



usporiti razmah i brzo odvijanje poslova, protiv aljkav-ost*: i 
nesavjesnosti u radu, protiv neispunjavanja obaveza i nedisci
pline.

Izvršenje plana ovisi: prvo, o mobilizacij; radnih masa, 
njihovoj odlučnosti i požrtvovnosti u radu i borbi za izvršenje
i premašivanje plana i o stvarsnju potrebnih kadrova; drugo,
0 mobilizaciji materijalnih i novčanih sredstava, racionalnom 
gazdovanju i šitednji i, treče, o rukovodstvu, dobroj organizaciji 
rada, pravilnim normama, evidenciji i kontroli proizvodnje i 
potrošnje.

Uvjereni smo, drugovi, da čemo savladati sve teškoče ma 
kakove one bile. U borbi s teškočama razvijat če se i jačati naše 
snage, usavršavati naša organizacija rada i naše sposobnosti. 
Pretvorimo našu domovinu, u borbi za izvršenje i premašivanje 
našeg Petogodišnjeg plana, u veliku kovačnicu novog života 
u kojoj če se kovati nove veličanstvene stvari i novi ljudi. Po
kažimo još jednom svijetu kakva čuda može stvoriti Slobodan
1 ujedinjen narod kad zbije svoje redove oko prave narodne 
vlasti.

Možemo li mi, drugovi, ostvariti sve ove zadače i izmije- 
niti lik naše zemlje? Da, možemo. Zato nam jamči: prirodno 
bogatstvo naše zemlje, njene rezerve i njene mogučnosti; po- 
žrtvovnost i radni heroizam radnog naroda naše domovine, koji 
neče žaliti truda, napora ni žrtava u borbi za* veliko djelo Peto
godišnjeg plana; naša volja i odlučnost da izvojujemo novu ve
liku pobjedu, da mogučnost pretvorimo u stvarnost; vočstvo 
naše zemlje na čelu s inicija.torom ti) organizatorom svih naših 
pobjeda drugom Titom. (Dugotrajan i buran aplauz).

Pretsedavajuči: Objavljujem kratak odmor od deset minuta.

(Posle odmora).

Pretsedavajuči: Nastavljamo rad. Reč ima ministar indu
strije Boris Kidrič. (Aplauz).

Ministar industrije Borts Kidrič: Drugovi narodni posla
nici, bilo bi sasvim pogrešno misliti da plan znači samo pravi
lan raspored naših privrednih zadataka,, samo pravilno postav
ljanje perspektive našeg privrednog razvitka. Upravo zbog 
toga što je pravilno rasporedio naše privredne zadaltke, upravo 
zbog toga što je pravilno odredio 1'iniju i perspektivu privred
nog razvitka, naš Petogodišnji plan znači mobilizadju svih 
raspoloživih snagia naše zemlje za njegovo izvršenje. Drugim



rečima, naš Petogodišnji plan znači najdosledniju, najozbiljniju 
borbu svih 'trudbenika naše zemlje.

Ta borba ima nekoliko osobenosti koje moramo dobro 
poznavati i uz'imati u obzir ako želimo da postig.nemo punu 
pobedu. Dozvolite mi da kažem nekoliko reči o tim osobe- 
nos-tima.

Mi smo več nekoliko puta podvukli da je produkcioni plan
i naše industrije i rudarstva, i naše poljoprivrede, -temelj na 
kome počiva čitav petogodišnji produkcioni plan. Ne možemo 
ni zamisliti uspešno ispunjenje plana naše kapitalne izgradnje 
bez ispunjenja produkcionog plana. Ispunjenje produkcionog 
plana,, i jedino ispunjenje 'tog plana, daje nam, s jedne Strane, 
one sirovine i gotove proizvode koje možemo obezbediti i; izra- 
diti u zemlji u svrhu kapitalne izgradnje, a s druge Strane, ono 
nam daje izvozne artikle na čiji smo se izvoz obavezali, odno
sno na čiji se -izvoz obavezujemo kao na protivuslugu za, uvoz 
m aši n a.

Sta proizilazi iz toga? Iz toga pre svega proizilazi da danas 
svakog našeg radnog čoveka mora prožimati svest da se pri 
njegovom svakodnevnom radu, pri njegovom svakodnevnom 
-izvršivanju produkcionih zadataka radi o vrlo važnim, o  sud- 
bonosnim pitanjima- naše zemlje, da se radi' takoreči o Peto
godišnjem iplanu kao celini, pa makar njegov svakodnevni rad
i nemao na prvi pogled neposredno ničeg zajedničkog s postav
ljanjem novih fabrika i montiranjem novih mašin-a.

Osnovna važnost produkcionog plana je, dakle, značajna 
osobenost naše borbe za ispunjenje celokupnog Petogodišnjeg 
plana, osobenosit ko j oj moramo posvetiti punu pažnju.

Dalje, osobenost produkcionog plana i plana kapitalne 
izgradnje je u torne što je vrlo teško nadoknaditi jednom izgu
bljene rok-ove. Na primer, a-ko nismo na vreme izgradili temelje 
nove fabrike, mnogo teže čemo izgraditi i temelje i zi'dove o 
rokovima koji su nam odredeni za da-lju gradnju. Ako smo, re
cimo, u proizvodnji cementa Ш bilo kojeg drugog proizvoda 
podbacili u mesecu maju, mnogo teže čemo ispuniti produkcioni 
plan za čitavo drugo tromesečje, bez obzira na fto što majsko 
podbacivanje u tispunjenju plana vrlo štctno utiče na kapitalnu 
izgradnju u mesecu maju i na druge naše privredne obaveze.

Isti odnos koji postoji izmedu meseca i: kvartala postoji i 
izmedu dekade i meseca, i rlzmedu dana i dekade. Ako podba- 
cimo u ispunjenju ‘dnevnog plana, mnogo teže čemo ispuniti 
dekadni plan.



Šta to znači? To znači da je borba za ispunjenje plana ne 
samo borba za ispunjenje godišnj’ih, kvartalnih i mesečnih plan
skih rokoma nego da je ito, pre svega i izričito, svakodnevna 
borba za ispunjenje plana. Ako ne bismo tako gledali i to, tako
reči, bukvalno shva'tili, mi' sigurno ne bismo ispunili plan. De- 
silo bi nam se i moralo bi nam se desitii da prilikom kvartalnog 
i godišnjeg sabiranja podataka o ispunjenju plana bespomočno 
utvrdimo da smo u torne podbacili.

Činjenicu da se svakog dana moramo boriti za ispunja- 
vanje i premašivanje dnevnog plana ako hočemo da postignemo 
mesečni, kvartalni, godišnji i' petogodišnji plan, treba, bez 
sumnje, smatrati kao najkarakteristieniju osobenost borbe za 
plan. Ona pretstavlja kategoričnu zakonitost, i nevodenje ra
čuna o njoj pretilo bi krupnim podbacivanjem u ispunjenju 
plana.

Iz toga, naravno, proizilaze i druge oinjenice.
Prvo, mi moramo u svim granama privredne delatnosti 

bezuslovno postiči dnevnu evidenciju i kontrolu o izvršivanju 
dnevnih planskih zadataka.

Mislim da tu dnevnu evidenciju i kontrolu izvršenja dnev
nih planskih zadataka možemo nazvati operativnom planskom 
kontrolom, za razliku od planskih analiza za duže vremenske 
periode. Operativnom, jer pre svega služi dnevnom operativ
nom rukovodenju, koje, s obzirom na činjenicu da imamo plan, 
da radimo po planu, da izviršavamo planske zadatke, ne možemo 
ni zamisliti bez takve dnevne planske evidencije i kontrole. Iz 
ovoga jasno proizilazi da ta operativna dnevna planska kontrola 
nije i ne sme da bude samo i pre svega stvar planskih odeljenja 
naših fabrika, naših gradilišta, planskih odeljenja naših direk
cija, privrednčh ustanova i minstarstava i republikanskih plan
skih komisija, odnosno Savezne planske komisije. Naprcrtiv, 
operativna dnevna planska kontrola mora da bude, pre svega, 
zadatak i oružje operativnih rukovodilaca. Ne može biti: pravog 
operativnog rukovodiooa u našoj privredi bez operativne plan
ske kontrole. Rukovodilac koji svoj rad ne bi bazirao pre svega 
na 'operat'vnoj planskoj kontroli nužno bi postajao brbljivac i 
birokrata.

iProtiv dnevne evidencije o izvršenju planskih zadataka, 
protiv operativne dnevne planske kontrole bilo je, priznajemo 
to otvoreno, dosta otpora. Govorilo se da je takva evidencija 
nemoguča, da bi zahtevala ogroman birokratski aparat. Medu- 
tim, mi smo u osnovi več uspeli da uspostavimo takvu opera-



tivnu plansku kontrolu u čitavoj industriji i rudarstvu, kako 
saveznog tako i republikanskog značaja. Dalje, takva eviden- 
cija je uspostavljena u našim finansijama, i ona počinje da se 
proširuje i na sve ostale privredne grane i sektore. Smatram 
da su to svakako tek počeci i da to što smo več postigli sadrži 
još mnogo metodoloških nedosltataka, ali smatram isto tako 
da su dosadašnjim uspehom potpuno pobijena tvrdenja da je 
takva dnevna evidencija nemoguča, odnosno da ona zahteva 
veliki birokratski aparat. Naprotiv, baš na osnovu te dnevne 
evidencije sve više i više je počela da se učvrščuje operativnost 
naših privrednih rukovodstava i, u isto vreme, na osnovu nje 
se jasno pokazalo da se iza otpora protiv Itakve evidencije ne 
krije ništa drugo nego baš birokratski otpor protiv kontrole 
č protiv prelaska na operativnost.

Dnevnoj operativnoj evidenciji moramo posvetiti največu 
pažnju. Šta hočemo da postignemo dnevnom oper.altivnom evi- 
dencijom? Hočemo da nam ona svakog dana u dovoljnoj meri 
osvetli proces proizvodnje, odnosno proces naše kapitalne 'iz
gradnje, kao i opšti tok rada na ostalim privrednim područ- 
jima, kako bismo mogli, tačno znati da li se stvari razvijaju 
po planu ili ne.

Bilo bi veoma pogrešno kad bismo dali samo opšte re
cepte za sve proizvodne, odnosno privredne grane, a ne bismo 
apelovali istovremeno i na naše privredne rukovodioce, kao i 
na .sindikate i trudbenike, da itakoreči iz dana u dan stvaralački 
pronalaze i upotpunjuju baš one pokazatelje koji obuhvataju 
specifične črte te proizvodnje, odnosno te privredne grane. 
Ipak ima opšte zakonitosti. Ovde ču se ogran'ičiti na one poka
zatelje koji jesu i koji trebarda budu opšti.

Kako u proizvodnji, Itako L u kapitalnoj izgradnji nas inte- 
rešuje pre svega kvantitativni pokazatelj, pokazatelj o kvanti- 
tativnom izvršenju dnevnog plana. Taj se pokazatelj može da- 
vati bilo u količinama proizvoda, bilo u strogo normiranim 
radnim časovima koji su utrošeni; toga dana, bilo tako da se 
prosto nazmači šta je po operativnom dnevnom planu trebalo 
uraditi, a šta je stvarno uradeno. Praksa pokazuje da skoro svi 
radovi, ako hočemo da obuhvatinm i' njihove specifične strane, 
traže pravilnu kombinaciju sva ta tri načina, kombinadju koja 
odgovara njihovim specifičnostima.

Često se pojavljuje otpor i izgovor da mi nemarno još po
trebnih tehničkih aparata za precizno merenje i utvrdivanje 
postignutog radnog rezultata. To je potpuno jalov otpor i on 
pokazuje samo to da njegovi autori ne vole dnevnu evidenciju



i kon.rolu. Od veče ili manje preciznosti naših tehničkih sred
stava' za merenje, od toga da li se služimo, recimo, samo pro
stim šahiranjem ili preciznim tehničkim laparatima za precizno 
merenje postignutog radnog rezultata, zavisi samo veča ili 
manja* preciznost naših dnevnih pokazatelja, veča ili manj a 
apr o ks i mati vnos t naših dnevnih pokazatelja, a nikako ne i mo- 
gučnost Ш nužnost dnevne planske kontrole. Onaj ko nije spo
soban da, služeči se današnjim raspoloživim sredstvima, da 
dnevne pokazatelje, ,neče biti sposoban da se služi ni najpreciz- 
nijim tehničkim aparatimia, a onaj ko bude umeo da i s da
našnjim zaostal'im tehničkim sredstvima da aproksimativne po
kazatelje, ta j če s uspostavljanjem preciznih tehničkih aparalta 
bi1:i sposoban da aproksimativnost sve više i više zamenjuje 
preciznošču.

Ovde se, dakle, ne radi o nekim tehničkim pitanjima, nego
0 principi jelnim pitanjima planskog rada, dnevne planske orga- 
nizovanosti, dnevne operativne planske kontrole na osnovu 
plana.

Medutim, kvantitativni pokazatelji još ni izdaleka nisu do- 
voljni. Radni proces je tek onda u dovoljnoj meri osvetljen kada 
se s kvantitativnim pokazatelj im a udružuju i sledeči pokazatelj i* 
koliko je goriva utrošeno u poredenju s normativima goriva, 
koliko je električne energije utrošeno u poredenju s norma- 
tivima električne energije, koliko je radne snage iztrošeno u 
poredenju s planiranom radnom snagom i koliko je osnovnih 
sirovina utrošeno u poredenju s planiranim utroškom osnov
nih sirovina. Jedino sa svim tim dnevnim pokazateljima ima- 
čemo osvetljen radni proces sa svih strana, tj. ne samo sa 
strane kvantitativnog ispunja,vanja dnevnog plana nego takode
1 sa strane osnovnih itroškova i osnovnog materijalnog bilansa, 
koji — kao što je več više puta bilo pomenuto -— pretstavlja 
za nas najteži zadatak u ovoj godini:

Zadatak je ne samo naših tehničkih i privrednih rukovo- 
dilaca 'nego takođe i svih naših trudbenika i' njihovih sindikal
nih organizacija da u samim fabrikama, rudnioima i na gradi- 
lištima razviju što veču inicijativu i snalažljivosit pri utvrdi- 
vanju ispunjavianja plana, da što više doprinesu tačnosti dnev
nih pokazatelja i potpunijem obuhvatanju svih specifičnih s'trana 
i osobina datog procesa proizvodnje. (Aplauz),

Drugovi' narodni poslanici, možda vam izgleda čudnovato 
i na prvi pogled pomalo tude što se o takvoj, moglo bi se reči 
več sasvim stručnoj stvari, govori u Skupštini. Medutim, ja mi-



slim da naša Skupština, i upravo naša Skupštima kao skupština 
novog 'tipa, koja nema ničeg zajedničkog s tradicionalnim, to- 
bože »demokratskim« brbljanjem u mnogim drugim skupšti
nama, treba da iprodiskutuje o tim, za ispunjavanje plana 
veoma bitnim, uslovima. Koristim se zato ovom prilikom i zbog 
toga Sto mislim da dnevna evidencija i dnevni' pokazatelji o 
ispunjavanju našeg plana nisu samo stvair inženjera, tehničara i 
privrednih rukovodilaca nego da su oni, pre svega, stvar samih 
trudbenika, najširih masa našeg i socijalno oslobodenog 
radnog naroda.

Samo stari eksploatatori i njihove sluge mogli su i mo
rali su  sakrivati pred masama kako *teče proces proizvodnje. 
Oni' su to morali črniti, jer bi inače sami otkrili masama kako 
ih i koliko ih eksploatišu. Oni nisu mogli apelovati na sveslt 
masa, jer pod njihovim režimima rad nije mogao počiivati na 
svesti masa i nije mogao pretstavljati životnu radost, nego je 
značio jedino sistem modernog ropstva. Onda nije moglo biti 
ni govora o  ovim pokazateljima koji su nama danas toliko po
trebni, o pokazaiteljima koji nam pokazuju kako ispunjavamo 
zajednički plan za zajednički uspeh, za zajedničku sreču i bla
gostanje. Tada se zapravo radilo samo o jednom pokazatelju,
o pokazatelju koji je eksploatatorima pokazivao profit, sve- 
jedno na kakav način postignut.

Danas se to iz osnova promenilo. Mi svi danas znamo da 
plan znači napore, i to vetike napore; mi isto Itako znamo da 
je eksploatacija u odlučujučim granama naše privrede zauvek 
ukinura, da napori za ispunjenje plana znače samo napore za 
zajedničku korist, za zajedničko postignuče onoga što najši- 
rem radnom svetu u krajnjoj konsekvenci: samo poboljšava 
život. Ispunjavanje i premašivanje plana je, prema tome, stvar 
ponosa i časti svakog našeg trudbenika, a, istovremeno, ono 
postaje i predmet javne kontrole. *

Mi danas možemo i moramo postaviti parolu da više ne 
sme biiti ni fabrike, ni gradilišta ni ma kog drugog mesta orga- 
nizovanog kolektivnog rada gde se svima učesnicima radnog 
procesa ne bi svakodnevno objavljivali procenti' ispunjavanja 
•dnevnih planskih zadataka. To je, uostalom, takode jedan od 
uslova da se naši trudbenioi' i privredna rukovodstva još čvršče 
sliju u zajedničke radne kolektive kđji daju sve od sebe za 
svoju i za zajedničku korist. (Dugotrajian aplauz).

Drugovi narodni poslanici, bilo bi: suvišno dalje dokazi vali 
da zadaci. operativnog rukovodenja, da problemi koje rešavamo



u ovom periođu planske organizacije naše privrede dobijaju 
solidne temelje tek s dnevnom planskom evčdeneijom. Reorga
nizacija naših privrednih ustanova, kojom naš državni apara t 
u skladu s karakterom naiše privrede, sve više i više gubi tra
dicionalna karakter parazitizma na račun privrede i sve više i 
više dobija karakter neposrednog opera,tivnog rukovodenja pri- 
vredom, dobijia borbom za ispunjenje plana još dosledniji pra- 
vac. Kao što zahtevamo maksimalnu racionalnost u produkcio- 
nom procesu, isto tako zahtevamo da naša privredna rukovod- 
stva u svom sopstvenom radu daju primer maksimalne racional
nosti. Borbu protiv birokratizma, borbu za evidenciju i smiš- 
ljenu organizaciju u cilju ispunjenja operativnih zadataka treba 
sp-rovesti do kraja. Ovde je više nego ma gde zakon baš plan. 
Sva naša privredna rukovodstva moraju svoj rad i  unu-trašnju 
organizaciju razvijati tako da što operativnije i što racional
neje mogu ispunjavati sve zadatke koje postavlja Petogodišnji 
plan. (Aplauz).

Dozvolilte mi, drugovi narodni poslanici, na kraju, još net 
koliko reči o organizaciji naše distribucije. Pošto se još uvek 
dogada da se roba zbog birokratizma zadržava po raznim sto- 
varištima ili da nije blagovremeno raspodeljena, dogovorili smo 
se za . vreme poslednjeg zasedanja Skupštine s pretsednicima 
vlada narodnih repuibliika da do 20 IV izrade za svoju repu- 
bliku shematičan pregled kruženja akata o raspodeli robe i 
kruženja same robe. To što sada imamo pretstavlja vrlo neu- 
tešnu sliku stvarnog stanja naše distribucije. Mi smo, doduše, 
u našoj distribuciji ukinuli profitersku akumulaciju, karakte- 
rističnu za kapitalistički sistem, ali još nismo ots*tranili i biro- 
kratizam, koji se na štetu radnog naroda i naše privrede ugnez- 
dio baš na ovom području. Naša Vlada izdala je uredbe koje 
obezbeduju, s jedne strane, zaista plansku distribuciju na osnovu 
naših produkcionih i privrednih godišnjih planova, a koje, 
s druge strane, uproščavaju sprovodenje distributivnog plana 
i spreoavaju birokratsko zadrža,vanje robe. Sprovodenje plan
ske distribucije počivače ubuduče pre svega na tromesečnim 
ugovorima izmedu interesenata. Na -taj način biče dato do- 
voljno maha inicijativi i dovoljno uslova za operativnu borbu 
protiv svakog birokratskog odnosa, za brzo i operativno pro- 
nalaženje svih krivaca-bifokrata. (Aplauz). Sa sprovodenjem tih 
uredaba još nismo započeli, pošto smo hteli da bude solidno 
izraden globalni plan godišnje distribucije kako ne bi nastale 
pogreške koje bi u praksi ometale izvodenje tog principijelno



pravilno pos-tavljenog plana. Taj plan če ovih dana biti gotov, 
i jedan od naših osnovnih operativnih zadataka u idučim me
sečima biče da novi 'inicijativni i stimulativni način distribucije, 
koji je doista planski, a ne birokratski, pravilno sprovedemo 
u život.

Borba za operativnost u našoj distribuciji neobično je 
važan sastavnii deo u ispunjavanju našeg velikog Plana.'. Radnom 
narodu, koji' se zalaže za ispunjenje Plana, moramo po svaku 
cenu obezbediti ono što mu pripada i što mu naša zemlja može 
dati. Birokratizem koji dovodi do zadržavanja robe objektivno 
je uperen ne samo protiv najneposrednijih životnih interesa 
naših radnih masa nego i protiv samog Plana. (Snažan i dug 
aplauz).

Drugovi narodni poslanici, mi več od ja.nuara radimo i 
gradimo po planu. Činjenica da ova Skupšitina danas zvanično 
prima veliki Petogodišnji plan kao nov rezultat Tit ovog voč- 
stva prožeče radošču i ponos öi'tavu našu otadžbinu. Petogo
dišnji plan otvara našim narodima perspektivu koja u staroj 
Jugoslaviji nikada ne bi bila mogučna, a koja je danas potpuno 
realna. Danas naš radni čovek još jasnije vidi zašto se 'isplati 
raditi, zašto se isplati ulagalti napore, zašto se isplati živeti. 
(Aplauz). U najširim narodnim masama još više če porasti vera 
u njihovu sopstvenu snagu, u nesalomljivu moč naše o'tadžbine. 
Plan i njegove postavke treba da postanu svojina svesti naših 
najširih narodnih masa, svih naših trudbenika. S druge strane, 
svi mi moramo biti svesni da za ostvarenje tog plana radimo 
svakog dana, da od našeg svakodnevnog operativnog ispunja- 
vanja i premašivanja plana zavisi njegov konačni uspeh. (Du- 
gotrajan aplauz).

Pretsedavajuči: Reč ima ministar rada Vicko Krstulovič.
Ministar rada Vicko Krstulovič (Izborni srez grad Split, NR 

Hrvatska): Drugovi narodni poslanici, pred nama se nalazi na 
dnevnom redu Predlog zakona o petogodišnjem planu razvitka 
narodne privrede Federativne Narodne Republike Jugoslavije u 
godimama 1947— 1951.

Ostvarenje ovog plana zahtijeva mobilizaciju svih snaga 
radnog naroda grada i sela na frontu rada, a u prvom redu 
radničke klase naše zemlje, koja se uviijek nalazila i koja se 
sada nalazi u prvim redovma fronta za slobodu i nezavisnost 
naše domovine, za bolji i srečniji život svih trudbenika Titove 
Jugoslavije. Da bi ovaj plan postao stvarnost i bio izvršen na



vrijeme i do kraja — i po s vom opesegu i po kvalitetu — 
neophodno je da čitava radnieka klasa, da se svaki pojedinac — 
rukovodilac, stručnjak, tehničar, radnik — da se svaki sin i 
kći naće zemlje uporno i ismjelo zalaže na radu, da razvija i 
učvrščuje radnu disciplinu, da se savjesno odnosi prema radu, 
da razvija i učvrščuje plansku organizaciju na privrednom 
sektoru naše zemlje.

Potrebno je da se svi bore i zalažu za sprovodenje ma i 
naj manj eg dijela plana u život, razvijaj uči takmičenje kao 
stal an metod rada. Uporedo s time potrebno je da se razvije 
budnost i ostra borba protiv štetočinstva d svih pojava aljkavog 
odnosa prema radu i narodnoj imovini, protiv birokratije i za* 
starjelih stvatanja koji su kočnica za naš daljni razvoj.

Kada se govori o potrebi donošenja .Petogodišnjeg plana 
i o potrebi njegovog ostvarenja, posebno od strane radničke 
klase i radne inteligencije, nema sumnje da če i  dosadašnji 
postignuti rezultati sa-sektora poboljšanja materijalnog polo
žaja radnika, namještenika i služben'ka biti snažan potstrek 
za njihove daljnje napore.

Duboke promjene nastale u društveno-političkom d dru- 
štveno-ekonomskom uredenju naše domovine, ostvarene u in
teresu radnih masa, našle su u ovom relativno kratkom vremen* 
skom razdoblju od oslobodenja naovamo svoj odraz i u polo
žaju radnika, namještenika i službenika.

U ovoj promijenjenoj našoj društveno j stvarnosti, a 
osobito uslijed okolnosti da še veliki dio proizvodnih sredstava 
nal'azi u vlasništvu narodne države, kao društveno odnosno 
opčenarodno. vlasništvo, morao se neizbežno promijeniti polo
žaj radnika, morali su se neizbježno promijeniti njihovi radn: 
odnosi. Znači, na području državnog privrednog sektora, a za
tim i na njega oslonjenom zadružnom sektoru, 'likvidirana je u 
novoj Jugoslaviji eksploatacija čovjeka čovjekom. Prema tome, 
jasno je da položaj radnika u procesu rada, da radni odnosi u 
novoj Jugoslaviji nisu isti i ne mogu hiti isti 'sa radnim odno
sima iz stare Jugoslavije, da se oni bitno razlikuju, to jest, da 
se u skladu sa razvitkom naše narodne iprivrede a posebno u 
vezi sa ostvarivanjem ovog našeg prvog Petogodišnjeg plana 
razvijaju na sooijalističkoj osnovi i da dobijaju socijalistički 
značaj.

Takoder, što se tiče državnih službenika, njihov se položaj 
iz osnova promijenio. Naime, osnovna promjena koja je na
stala u pogledu same države i njene strukture izazviala je bitnu 
promjenu u odnosu izmedu službenika i države. Slamanjem stare



ugnjetaeke Jugoslavije i stvaranjem istimske narodne države, 
u kojoj se sva vl<ast nalazi u rukama najširih narodnih masa, 
državni službenici preobrazili su se od instrumenta protiv- 
narodne i eksploatatorske klike u službenike svoga naroda, u 
administrativne i stručne saradnike pretistavničkih organa dr
žavne vlasti i njima odgovornih organa, koji ovim organ im a 
služe i pomažu izvršujući povjerene zadatke i koji su, prema 
torne, pozvani da se živo zalažu, da rade i da se bore za ostva
renje velikih zadataka 'izgradnje naše domovine.

Več dosadašnji preobražaji, izvršeni u društvenoj stvar
nosti, našli sol svoj izražaj u državnim mjerama odnosno pro- 
pisima o uredenju i poboljšanju materijalnog položaja radnika, 
namještenika i službenika.

Briga oko uredenja i poboljšanja materijalnog položaja 
radnika, namještenika i službenika provodila se u novoj Jugo- *
islaviji još prije potpunog oslobodenja zemlje, naime još dok 
se na jednom dijelu Jugoslavije vodio rat a u oslobodenim kra- 
jevima tek što je iz ruševina pokrenuta narodna privreda. Tako 
su uredbe o regulisanju nadnica i plata radnika, namještenika 
i službenika donesene još aprila mjeseca 1945 godine. One su 
još u početku privrednog života naše nove države pokazale da 
je narodna država zauzela sasvim drukčiji stav prema radu 
nego što je It o bio slučaj u staroj Jugoslaviji. Staranje o radu i 
radnim odnosima postalo je jedno od najvažnijih sektora dje- 
latnosti državnih organa. Prema tome, ja/sno je da nagradi- 
vanje (plačanje) radnika i namještenika nije danas ostavljeno 
samovolji pojedinaca, svojstveno kapitalističko-eksploatator- 
skoj državi, več je to specialni sektor djelatnosti narodne dr
žave i da radnik, namj.eštenik i službenik ne samo treba da 
bude dovoljno nagraden več da svi naročiti napori u proizvod
nji, i u korisnim radinostima uopče, moraju biti pravedno 
nagradivami. Treba napomenuti da razna traženja u pogledu 
nagradivanja, a naročito cesto ispoljena težnja za izjedna- 
čenjem imaju svoj osnov, uglavnom, u nepravilnom shvatanj'U 
pojedinaca po preduzečima i ustanovama u pogledu novih 
radnih odnosa.

Regulisanje nadnica i plata vrlo je složen problem, ali ni 
najboljii propisi to pitanje neče moči riješiti dok se ne ukori- 
jeni shvatanje da svakome pripada n'agrada prema sposobno- 
stima, zalaganju, uspjehu u radu, značaju posla koji obavlja i 
da tu uopšte ne može biti- linearnog izjednačenja.

Pri budučem regulisanju nadnica i plata morače da dode 
do još večeg izražaja načelo materijalne zainteresovanosti rad-



nika, namješten ka i službenika za rezultate njihovog rada kroz 
akordni sistem plaćanja i premija, kao što je to tučinjeno po
slednjim uredbama o fondovima rukovodstva koje daju naro
čiti potstrek za povečanje produktivnosti rada, tom centralnom 
elementu u sistemu naše planske privrede, koji je glavni izvor 
proširene akumulacije i podizanja materijalnog i kulturnog 
života radnog naroda, a čije če uspješno izvodenje 'i ostvarenje 
osigurati radnicima, namještenicima i službenicima maše zemlje 
ljepši ti srečniji život.

U toku prošle godine doneseni su tarifni propisi za poje
dine struene radnike. Tako su doneseni tarifni' propisi za tran
sportne radniike na kopnu, morskim lukama i riječnim prista- 
ništima te z?a splavare na rijekama. Uredeno je i pitanje pla
canja šofera. Ova pitanja zahtijevala su hitno rješenje, jer se 
tehnika opče Uredbe o nadnicama i pla,tama pokazala kao ne- 
podesna za plačanje i za uredenje radnih odnosa spomenutih 
radnika. Takoder je i specifičnost njihovog posla zahtijevala 
donošenje specijalnih propisa.

Dalje, posljednjih dana riješeno je pitanje tarifa za 
građevinske i poljoprivredne • radnike, čije istruke imaju veiiiki 
značaj za razvoj naše narodne privrede.

Jedna od značajnih tekovina, koja je pozdravljena u svim 
redovima radničke klase naše zemlje i oživotvorena u prošloj 
godini, svakako je, pored ostalih, godišnji odmor. I ona je no
šena tendencijom da se pogodnosti koje se mogu pružiti rad- 
ničkoj klasi pruže što prije. To, bez sumnje, pokazuje činjenica 
da je plačeni godišnji odmor ustanovljen več u prošloj godini 
pri maksimalnim naporima oko obnove i izgradnje zemlje, jer 
treba imati u vidu da oživotvorenje ovog prava pretstavlja 
osjetne finansiske izdatke.

Ukidanjem Itzv. radničkih komora, koje su u novim uslo- 
vima — kada poistoje slobodne sindikalne organizacije, Jedin- 
stveni sindikati Jugoslavije — postale potpuno suvišne, prinosi 
koji su ubirani za radničke komore namijenjeni su danas iz
gradnji novih radničkih odmarališta i osposobljavanju posto- 
ječih. Time se več 1946 godine omogučilo jednom dijelu najbo- 
ljih i najzaslužmijih radnika da prvi p u t . potpuno i stvarno 
iskoriste svoj godišnji plačeni odmor. Mrežu radničkih odma
rališta treba u največoj mogučnoj mjeri i dalje stalno pro- 
širivati.

Što ise tiče zaštite žene i majke-radnice, donesena je 
Uredba o otsustvu žena prije i poslije porodaja, koja, ostvaru- 
juči načelo našeg Ustava, daje jednako pravo u pogledu zaštite



materinstva svim ženama u radnom odnosu, dajuči im otsustvo 
i materijalnu nakrtadu za period od 6 nedjelja prije i 6  nedjelja 
poslije porodaja. Njome se obezbjeduje porodilja, a ujedno 
ona pretstavlja zašt tu djeteta, kome se omogučava materinska 
njega u prvim danima poslije roden j a.

U pogledu stvaranja novih kadrova, prelom pretstavlja 
donošenje Zakona o učenicima u privredi kroz koji se oistvaruje 
Ustavom zagarantovana zaštita radničke omladine • i stvaraju 
osnovne pretpostavke za plansko rješavanje problema novih ka
drova kvalifiikovanih radnika. Značaj Zakona o učenicima u 
privredi može se najbolje uočiti u činjenici da je rješenje pro
blema novih kadrova, u prvom redu kvalifikovanih radnika, 
jedan od najvažnijih elemenata n industrijalizaciji i elektrifi
kaciji, koje se imaju ostvariti našim privrednim planom.

Zakon o učenicima u privredi, koji je donijet na Prvom 
redovnom zasijedanju Narodne skupštine FNRJ odi učno je pre- 
kinuo sa nepodnošljivim životnim i radnim uslovima u kojima 
se nalazila radnička omladina u staroj Jugoslaviji. Naročitu 
pažnju zakon posvečuje materijalnom obezbjeđenju učenika i 
njihovom stručnom školovanju. U tom cilju, pored garantova- 
nog prava na plaču, več su stvoreni mnogi zakonom predvideni 
domovi za učenike u privredi u kojima ovi naši buduči kvali- 
fikovani radnici treba da nadu sve što je potrebno za njihov 
razvoj. Pohadanje stručnih škola i kurseva obavezno je za sve 
učenike u privredi. Največi broj več je i obuhvačen ovim ško
lama čiji se nivo neprestano povečava.

Imajuči u vidu značaj kadrova uopče, Predlog zakona o 
petogodišnjem planu propisuje da se ima osigurati odgoj i 
podizanje kadrova za izvršenje Plana, uz istovremeno izgradi - 
vanje potrebnih kadrova za izvršenje zadataka daljnjeg razvitka 
narodne privrede i uz privlačenje na stvaralački rad sve tehničke 
iriteligencije.

Smatram za potrebno da i ovom prilikom naglasim jednu 
činjenicu od važnosti u pogledu prijateljskih i bratskih odnosa 
izmedu naše domovine i Čehoslovačke Republike. Naime če- 
hoslovačko Miniistarstvo zaštite rada i socijalnog staranja u 
saglasnost'ii sa vladom Čehoslovačke prhnilo je o svom trosku 
u prošloj godini na učenje 3.000 naših omladinaca -— učenika 
u privredi koji če se stručno osposobiti u raznim industriskim 
profesijama i koji če se, kada se stručno osposobe, povratiti u 
svoju domovinu. Ovo je svakako veliki stvarni prilog učvrščenju 
i produbljenju bratskih odnosa izmedu naroda Čehoslovačke i 
naroda Jugoslavije.



Na polju posredovanja rada odnosno pribavljanja i raz- 
mještaja kadrova najvažnija promjena jeste prenos službe po
sredovanja rada na Jedinstvene sindikate Jugoslavije. U prošloj 
godini Jedinstveni sindikati Jugoslavije več su sproveli novu 
organizaciju službe posredovanja rada, koja več danas raspo- 
laže sa daleko širom mrežom organa nego što ih je imala bivša 
javna služba posredovanja rada. Nastojanja organa posredo
vanja rada Jedinstvemh sindikata Jugoslavije kretala isu se 
uglavnom u pravcu da se svakome nezaposlenom radniku i na- 
mješteniku pruži odgovarajuče zaposlenje prema njegovim 
kvalifikacijama, odnosno da preduzečima pribave potrebnu 
radnu snagu, čija se nestašica u pojedinim strukama več dosad 
osjetila.

Znatna prepreka pravilnom razmještaju radnih kadrova, 
koja ne može biti otklonjena ni najpravilnij'im rješenjem pi
tanja plače i nadnice, jeste pitanje radničkih stanova. Ovaj 
problem kao najvažniji dio opčeg stanbenog pitanja zahtijeva 
zalaganje svih zainteresovanih faktora, jer se uz pravilno rje- 
šenje pitanja plača 'ii nadnica radnika, namještenika i službenika. 
kao najvažniji sastavni dio poboljšanjai životnih prilika ističe 
pitanje izgradnje stanova i radničkih naselja-. I zalto Predlog 
zakona o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede po
stavlja u zadatak, izmedu ostalog, izgradnju i popravku stan
benih zgrada u gradovima, selima i kolonijama za sumu od 30 
milijardi dinara.

U izgradnji našeg društvenog uredenja posvečena je po
sebna pažnja izgradnji našeg novog socijalnog osiguranja, koje 
po svom značaju i ulozi u životu radnika, namještenika i slu
žbenika nove Jugoslavije treba da bude vjeran odraz naših 
težnji za ostvarenjem punog materijalnog obezbjedenja trud
benika i njihovih porodi ca u svim slučaj evima koji donose bo
lest, nesreču u poslu, iznemoglost, starost ili Smrt.

Nakon riješenog pitanja penzionog osiguranja za državne 
službenike, još 1945 godine, naše socijalno osiguranje postav
ljeno je na sasvim nove temelje time što je novo socijalno 
osguranje postalo državno. Finansisko stanje socijalnog osi
guranja postavljeno je na nove solidne temelje uključivanjem 
ukupnog finansiskog poslovanja u opči finansiski plan i garan- 
tovanjem svih njegovih obaveza kroz opči državni budžet. Ovim 
mjerama omogučeno je da socijalno osiguranje, koje se od 
1 j,anuara o. g. sprovodi po novim propisima, doživi več u te- 
kučoj godini svoj preporod i stekne onu životnu snagu i zamah, 
koji su mu potrebni da uzmogne pravilno ispuniti svoje zadatke



u skladu sa tempom razvoja našeg privrednog života i istalnim 
podizanjem životnog standarda trudbenika u novoj Jugoslaviji.

O značaju socijalnog osiguranja govoril Siama činjenica što 
je u budžetu za 1947 godinu predvideno 3,544.126.032 dinara 
za potrebe davanja osiguranicima iz svih grana socijalnog osi
guranja.

Samo za izgradnju objekata koji služe neposredno svrhama 
soc jalnog osiguranjta nije bilo za čitavo vrijeme sprovodenja 
socijalnog osiguranja pod režimima stare Jugoslavije utrošeno 
niti 250.000.000.— dinara, dok je u 1946 godini' utrošeno 
53,500.000.— dinara, a po novom investicionom planu utrošioe 
se u samoj 1947 godini 415,270.000.— dinara za investicione 
potrebe osiguranja, dakle u jednoj god ni prvog Petogodišnjeg 
plana u novoj Jugoslaviji skoro dvostruko od onoga što je bilo 
sprovedeno za čitavo vrijeme postojanja stare Jugoslavije, dok 
če 'se u toku pet godina investirati u zdravstvene ustanove i 
zdravstvenu službu, opču i socijalnog osiguranja 5 milijardi 
i 400 miliona dinara.

Od 1 j>anuara 1947 godine, dakle, gd.dana stupanja na 
snagu Zakona o socijalnom osiguranju, prošireno je socijalno 
osiguranje na ranije neosigurane kategorije radnika, namje- 
štenika i skižbenika.

Tako se od početka tekuče godine sprovodi zdravstvena 
zaštita državnih službenika u okviru opčeg socijalnog osigu
ranja. Sprovedeno je potpuno socijalno osiguranje transportnih 
radnika, privremeno je uredeno obavezno osiguranje kolpor- 
tera štampe u večim centrima. dok če se definitivno ovo pitanje 
riješiti nakon uredenja njihovih radnih odnosa. Privremeno je 
prošireno socijalno osiguranje na povjerenike izvršnih odbora 
narodnih odbora, dok če se u najskorije vrijeme riješiti i odre- 
đenije pitanje osiguranja članova izvršnih odbora; proširena je 
zdravstvena zašitita iz topčeg socijalnog osiguranja na sudije 
narodnih sudova, dok je njihovo penziono osiguranje riješeno 
na način kako je tto riješeno za ostale državne službenike; pro
šireno je potpuno socijalno osiguranje na poljoprivredne radnike 
na državnim poljoprivrednim dobrima i poljoprivrednim ma,- 
š inski m stanicama. Ovom prvom mjerom, koja je donesena u 
interesu poljoprivrednih radnika, obuhvačeni su svi stalni i 
mjesečmii poljoprivredni radnici, svi radnici kod poljoprivred
nih mašina, kao i pomočno osoblje na poljoprivrednim državnim 
dobrima. Isto je tako prošireno potpuno socijalno osiguranje 
na članove zanatliskih proizvodačkih i preradivačkih zadruga. 
Sprovedena je zdravstvena zaštita i osiguranje za slučaj nesreče



u poslu učen ka u privredno-stručnim školama, kao i zdrav
stvena zaštita pripadnika narodne milicije. Konačno,-nova Ju
goslavija je 'sprovela osiguranje za slučaj nesreče u  poslu osu- 
denika u kaznenim ustanovama, kao i osudenika na prinudnom 
radu bez lišenja slobode, što je svakako izraz njene humanosti.

U stadiju rješavanja nalaze se još neka pitanja, od koj.h 
po svojoj važnosti najznačajnije mjesto zauzima novo uredenje 
minimalnih renta i penzija onih starih iznemogldh radnika, koji 
su več izvan procesa rada, a koji uslijed nesprovodenja soci
jalnog osiguranja u staroj Jugoslaviji nisu mogli steči pravo na 
penziju ili su je stekli u neznatnom iznosu. Sve ove penzije i 
rente povišene su dva puta od strane nove Jugoslavije, ali još 
ne zadovoljavaju potrebe zalnteresovanih. Zajedno sa ovim pi
tanjem u rješavanju su i pitanja povišenja renta i penzija za 
one rentnike i penzionere koji su radili, odnosno koji če raditi 
izvjesno vrijeme u novoj Jugoslaviji, ali iz sličnih razloga ne- 
maju ili ne bi imali pravo na zadovoljavajuču penziju, odnosno 
rentu iz opčeg socijalnog osiguranja. Nadalje, u najužoj vezi 
sa ovim pitanjem jeste i pitanje uredenja prava privatnih na
mještenika iz privatnih penzionih fondova, odnosno pitanje 
uračunavanja godina osiguranja kod tih fondova prije početka 
obaveznog penzionog osiguranja, kao i garantovanja odgova- 
rajučih penzija iz tih fondova.

Ima, medutim, još problema u našem socijalnom osiguranju 
koji zadaju ozbiljne brige i objektivne teškoče. Jedan od tih 
problema pretstavlja svakako organizacija zdravstvene službe, 
koja se uslijed nedovoljnog broj a i preopterečenosti ljekarskih 
i pomočno-zdravstvenih kadrova još bori sa velikim teškočama.

Vjerujemo da če naše novo socijalno osiguranje svojorn 
novem oganizacijom, koja je najuže povezana i koja se osla- 
nja na sindikalne organizacije, na opču državnu zdravstvenu 
službu i opče državne finansije, koriščenjem svih raspoloživih 
mogučnosti i va-ljanom organizacijom rada savladati u nastu- 
pajučem Petogodišnjem planu spomenute kao i druge teškoče 
■koje danas još objektivno postoje i djeluju.

Kao što se vidi, nova je Jugoslavija več u ovom kraitkom 
periodu svog mirnog razvitka donijela niz zakona,, uredaba
i ostalih propisa u interesu radnika, namještenika i službenika, 
koji je izdižu u red najnaprednijih država svijeta. Medutim, u 
novim uslovima ne radi se samo o tome da se donesu odnosno 
propišu norme koje če pored dužnosti regulisati prava radnika, 
namještenika i službenika sa sektora njihovih radnih odnosa i 
socijalnog osiguranja. U novoj Jugoslaviji svi zakoni i svi



ostali propisi i mjere doneseni u interesu radničke klase mora ju 
se u potpunosti sprovoditi u život. I zato je nova Jugoslavija 
pristupila organizaciji jedne posebne stalne djelatnositi države 
izražene u službi inšpekcije rada, čiji se zadatak treba da sa- 
stoji u vršenju nadzora nad potpunim i pravilnim sprovođenjem 
državne zaštite lica u radnom odnosu i nad izvršenjem svih 
propisa i m j era o uredenju radnih odnosa i radnih uslova, i 
to sve u najužoj saradnji sa sindikalnim organizacijama rad
nika,'na«m j eštenika i službenika, što je regulisano u mjesecu 
decembru prošle godine Zakonom o inšpekciji rada. Medutim,
i sam Predlog zakona o petogodišnjem planu postavlja, kao 
jedan od zadataka, poboljšan j e zaštitnih i higijenskih uslova 
rada.

Ovim osnovnim pitanjima priključuje se i još jedno po* 
sebno pitanje, a to je pitanje naših iseljenika.

U prošlosti, tj. -i prije postanka stare Jugoslavije, kao i 
za vrijeme njenog postopanja oko jedan milion pripadnika na
ših naroda bio je prisiljen da napusti svoj rodni kraj i da se 
u potrazi za zaposlen jem razide i naseli po svim kontinentima 
odnosno po raznim državama svijeta.

Oni koji su izazvaii i provodili ovo iseljenje, odnosno 
koji su se tako ravnodušno nad gubitkom jednog miliona svojih 
gradana jednako nisu vodili računa ni o živo'tu ovih iseljenika 
u stranom svijetu. Medutim, uprkos opravdanom ogorčenju 
prema protivnarodnim državama i njihovim režimima, 'iseljenici 
nisu nikad zaboravili na svoj narod i stalno su gajili i gaje želju 
da se vrate u svoj rodni kraj. Fašistička agresija i herojski 
ustanak naroda Jugoslavije pokazali isu vrlo brzo i našim ise
ljenicima na kojoj se strani naiaze pravi rodoljubi, a na kojoj 
izdajnici. Iseljenici u ogromnoj večini pravilno su se opredije- 
lili 'ii svim snagama moralno i materijalno pomagali i stalno po* 
mažu novu Jugoslavjiu. Pod ovakvim uslovima sasvim je pri- 
rodno da se medu našim iseljenicima neodoljivom snagom po
javila želja za povratak u preporodenu domovinu. Ova je težnja 
izbila potpuno spontano, istovremeno u svim krajevima svijeta 
medu našim iseljenicima, a nova Jugoslavija, čim je uspostavila 
kontakt sa njima, odmah je otpočela sa ostvarivanjem te 
težnje.

Prvi organizovani povratak naših iseljenika izvršen je iz 
Francuske i to u . dva transporta brodom iz Marselja i četiri 
željeznicom 'iz Sjeverne Francuske.

Od prekomorske emigracije prvo je pokrenulo pitanje po
vratka iseljeništvo u Kanadi. Oni su se organizovali u pojedine



stručne radne grupe isa goručom željom da se tako kao orga- 
nizovane jedinice odmah po povratku uključe u redove gradi
telja svoje preporođene domovine.

Od osltalih iseljenika pripremni su za povratak još u toku 
ove godine iseljenici iz Australije i Argentine, gdje su se več 
hiljade prijavile za povratak u zemlju.

Konačno, potrebno je da se istakne i materijalni prilog, 
koji iseljenici u raznim vidovima doprinose našoj zemlji. Po
red materijalne pomoči, koju iseljenici pružaju narodima Ju
goslavije u vidu opčih i lokalnih akcija, treba istači jednu zna- 
čajnu pomoč koju oni pružaju našoj zemlji u vidu odašiljanja 
individualnih pomoči članovima njihovih porodica u domovini,
i to b.lo u novcu bilo u naravi.

Potrebno je da se ubuduče ovom značajnom pitanju po
kloni još veča pažnja <ii to ne samo od strane državnih organa 
nego i od istrane masovnih narodnih organizacija, a u prvom 
redu od strane sindikalnih organizacja, pogotovo kada se radi
0 njihovom prihvatu, smještaju i zaposlenju u domovini. Nema 
sumnje da če i naši iseljenici sa največom radošču pozdraviti 
donošenje ovog našeg prvog Petogodišnjen plana i da če pot- 
pomoči njegovo ostvarenje, jer če im on omogučiti brži po
vratak i srečan život u preporodenoj domovini.

Na završetku mogu da kažem: kao što su u uslovima oku
pacije na poziv druga Tita narodi Jugoslavije pošli u borbu 
protiv okupatora pod plamenom parolom »Smrt fašiizmu — 
Sloboda narodu«, — itstim takvim oduševljenjem u uslovima 
mirne izgradnje naše domovine odazvale su se pozivu svoga uči
telja najšire narodne mase, — pozivu na obnovu i izgradnju 
naše zemlje.

Plamena parola »Neka 1946 godina bude godina največeg 
poleta i pobjeda na obnovi naše zemlje!« pokrenula je radničku 
klasu, pokrenula je radno seljaštvo i radnu inteligenciju u nove 
podvige, radne podvige.

U oslobodilačkom ratu iznikli su brojni heroji — borci za 
slobodu i nezavisnost svoje domovine. Na frontu rada, u borbi 
za obnovu i izgradnju naše ratom razorene domovine iznikli su
1 stalno niču novi heroji, — heroji rada, udarnici i novatori, 
koji sa največim samopožrtvovanjem rade na velikom djelu 
izgradnje, jer su svjesni' da bez velikih napora nema i ne može 
biti ljepše i srečnije budučnosti.

Dosadašnja postignuča na polju poboljšanja života red
nika, namještenika i službenika, jasan su dokaz da, prema rije-



cima maršala Tita, »čvrsto koračamo u pravcu poboljša,nja ži- 
votnih uslova naših naroda«.

I zato, i tim više, nema nikakve sumnje da če radnička 
klasa i radna inteligenci j a u čvrstom savezu sa radnim selja- 
štvom i ostalim patriotskim gradanima poči u borbu za ostva
renje prvog Petogodišnjeg plana industrijalizacije i elektrifi
kacije, jer če njegovo ostvarenje likvidirati privrednu i tehničku 
zaostalost naše zemlje, učvrstiti ekonomsku i odbranbenu isnagu 
naše domovine, učvrstiti i dalje razviti socijalistički sektor na
rodne privrede i nove odnose proizvodnje koji iz njega prois- 
tiču, i podiči opče blagostanje svih trudbenika, — ,a' koji je plan 
pred na,še narode postavio maršal Jugoslavije — drug Tilto. 
(Dugiotrajno odobravanje i buran aplauz).

Pretsedavaijuči: Zaključujem današnju sednicu, >ai iduču za- 
kazujem za sutra u 16 časova sa istim dnevnim redom: pre
tres Predloga zakona o Petogodišnjem planu razvitka narodne 
privrede Federativne Narodne Republike Jugoslavije u godi- 
nama 1947— 1951.

(Sednica je zaključena u 19,40 časova).
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ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА И ВЕЋА НАРОДА

Седма седница
(27 априла 1947)

Почетзк у 16,10 часова.
При уласку у дворану, чланове Савезне владе т  челу са 

претседником Владе ФНРЈ маршалом Југославије Јосипом 
Брозом Титом и чланове претседништва оба дома на челу 
■са претседницима Владимиром Симићем и Јосилом Видмаром 
народни Т10сла«ици поздрављају дуготрајним аллајузом.

Претседавао претседник Савезног већа Владимир Симић.
Претседавајући: Отварам седму заједничку седницу III 

редовног заседања Савезног већа и Већа народа Народне 
скупштине Федеративне Народне Републике Југославије. За- 
писник даиашње седнице водиће секретар Већа народа др 
Бранко Чубриловић. 

г̂  -Молим 'секретара да прочита записник прошле седнице.
Секретар др Бранко Чубриловић (HP Босна и Херцего- 

вина) чита затшсник шесте заједничке седниде III редовног 
заседања.

Претседавајући: Да ли има лримедаба на прочитани за- 
писник? (Нема). Објављујем да je записник оверен.

Прелазимо на дневни ред: продужење претреса Предлога 
закона о петогодишњем ллану развитка народне привреде 
Федеративне Народне Републике Ј|угославије у годи.нама 
1947—1961.

Реч има народни посланик др Благоје Нешковић. (Буран 
аплауз).

Др Благоје Нешковић (Изборни срез Београд VII, HP 
Србија): Другови и другарице народни посланици, несум-



њиво да iO b o  заседање спада међу најзначајнија заседања 
,овог високог народног претставничког тела. На овом засе- 
дању се постављају гранитни темељи за привредни преобра- 
жај наше земље који ће обезбедити нашим народима висок 
јматеријални и културни ниво, онако срећан живот наших 
грађана, какав <им може обезбедити само једна социјали- 
стичка земља.

Сматрам да je сувшнно да говорим о детаљима предло- 
женог закона о Петољет;ки, јер сте сви ви с њим добро 
упознати. Али, сматрам да je «аш задатак да упознамо нај- 
шире народне масе са овим законом, јер закон о Петољетки 
проистиче из животних поиреба најширих народних маса, 
•јер он обезбеђује мирни процват и независност наше земље.

Предложени закон о Петољетки заснован je на научним 
основама, на конкретном познавању законитости привредних 
друштвених односа и привредиог развитка наше земље.

Експозеи претседника Савезне владе маршала Југосла- 
вије друга Тита и његових сарадника, другова министара 
Савезне владе, показали су нам .политичку линију Петољетке 
и пут борбе за испуњење плана. Предлсшени закон о Пе- 
тол>етки води рачуна не само о потребама наше земље, већ 
и о нашим могјућностима; он усклађује развитак појединих 
привредних грана, као и развитак културе, просвете и оста- 
лих граиа друштвене делатности; он »безбеђује равномерни 
развитак појединих народних република; он води рачуна о 
економском јачању свих слојева радног народа наше 
вемље итд.

За извршење плана врло су важни привредни закони, 
уредбе и наредбе Савезне владе, који одређују начин оства- 
рења Петогадишњег плана, форме организације и форме 
рада наше лривреде и 0 Н5? снагу која ће остварити Пето- 
љетку, a то je херојски радни полет радничке класе и се- 
љаштва, као и других радиих људи наше земље.

О овим двема чињеницама, о социјалистичком газдо- 
вању у привреди и о радном полету нашег народа не воде 
рачуна колебљивци и ка-питулаити. О њима не воде рачуна 
ни непријатељи нашег народа- и зато не виде да ми имамо 
све што je потребно да остваримо ГТетољетку, а не виде зато 
што су они непријатељи нашег народа.

Несумњиво да je основни услов за остварење наше Пето- 
љетке то што qy осковна средства за производњу у друштве- 
ним рукама, у рукама народне државе, што je власт у ру- 
кама народа.



Али за остварење Петољетке потребно je још да се 
нашом прчвредом газдује на друштвени, социјалистички 
начин.

А како ми данас газдујемо?
Позиат® je да су савезни привредни органи већ прешли 

на овај начин газдовања, а ja могу рећи да смо и ми у Ha'- 
родној Републици Србији, а убеђен сам да je такво стање и 
у  другим републикама, исто тако већ, у основном, прешли 
на друштвени начин газДовања у републичким и локалним 
■привредним предузећима.

Све ово, другови и другарице народни по£ланици, обе- 
збеђује остварење не само ове Петољетке, већи свихбудућих 
'петољетки, јер све дубоке промене у нашем друштвеном 
уређењ|у, као и друштвени начин газдовања у нашој при- 
©реди нису само зато да би ми остварили ов,у Петољетку, 
већ je такав начин организације и рада наше привреде и 
осталих грана друштвене делатности органски, саставни део 
живота наших људи, апстанка и даљег прогресивног развитка 
наше земље и наших народа за дужи низ година.

Кажем да емо ми у Народној Републици Србији, у .основ- 
ном, прешли на друштвени начин газдовања. To наравно не 
значи да ми можемо бити задовољни са исгсуњењем прои- 
зводних задат.ака у нашим фабрикама, рудницима и радиони- 
цама, не значи да ми можемо бити задовољии са досадашњом 
борбом за снижавање трошкова производње, са увођењем 
корми рада, са борбом за сировине и њихову штедњу, са 
финансиским пословањем у нашој републичкој и локалној 
привреди, са стањем трговине, са нашом дневном евиденци- 
јом у производњи, са грађевинском делатношћу, са планским 
радом у пољолривреди итд. To значи да смо ми у основном 
(отпочели да водимо плански и систематски борбу за дру- 
штвено газдовање у 'привреди, али да има још доста да се 
ЈУради да бисмо били задовољни. Али, када ми видимО' и 
тачно знамо где су недостаци, онда je несумњиво да ћемо 
их и савладати. У овом великом раду ми се кзслањамо, пре 
свега, на оне раднике и раднице који обарају тачно' утврђене 
норме и који се боре за високи квалитет и снижавање тро- 
шкова производње, на оне земљораднике који извршују 
своје обавезе лрема држави и који засејавају сваку столу 
обрадиве ловршине, који се боре за високи допринос. Наши 
радници су такви у огромној већини, сем заосталих поједи- 
наца, ленштина и дангуба. Такви qy и наши земљорадници у 
огромној већини, сем оних заосталих, несвесних, себичиих



или асоцијалних појединаца који ни до данас не одговарају 
својим обавезама у испорукама жита.

Ми поново позивамо такве несавеене људе да одговоре 
својим обавезама према држави, а свим земљорадницима 
наше Народне Републике Србије, а нарочито Војводине, упу- 
ћујемо и cat овог места позив да, доследно свом родољубљу, 
убрзају предавање оног малог остатка жита, на који наша 
држава рачјуна као са сигурним, ai који je потребан за 
исхрану радних маса наше земље.

Огромна већина нашег сељаштва je одговорила својим 
обавезама према себи и према држави како у иопорукама 
жита, тако и у оролећној сетви. Нису ретки, већ напротив, 
ррло чести случајеви да je већина обрадивог земљишта већ 
сада у многим срезовима засејана. Има и срезова који су у 
потпуности извршили сетвени пралећни план. Ja сам убеђен 
да ће огромна већина обрадивог земљишта у HP Србији бити 
на време обрађена у овој пролећној сетви. Нова (уредба! о 
откупу, при средњем роду, обезбедиће земљорадницима за- 
служену награду за њихов неуморни ра!Д, а држави потребни 
житни фонд И' сировине за нашу индустрију.

Све су ово чињенице које говоре о томе да ћемо бити 
у стању да успешно остваримо задатке прве године Пето- 
љетке, а такође и идућих година.

Што се тиче оног дела предлога закона о Петољетки 
који се односи на Народну Републику Србију, могу рећи да 
je он исто тако грандиозан као и читава Петољетка, Довољно 
je упоредити примитивни начин рада у рудницима, фабри* 
кама, грађевинарству и иољима на територији iHP Србије са 
оним што се предвиђа у Петољетки, па ће бити јасна вели- 
чина промена које ће се извршити за идућих пет година.

За Народн|у Републику Србију предвиђа се да ће се 
електрична енергија повећати за 3,8 лута према 1939 години. 
Шта то значи? To значи да ће сва постојећа и нова инду- 
стриска предузећа и сви рудници бити на електричном по- 
гону, то значи да ће се створити густа електрична мрежа по 
читавој Релублици, која ће омогућити да се настави у ши- 
роким размерама електрификација села и саобраћаја.

Или, погледајмо .производњу гвозденог лива. План пред- 
виђа повећање за 4,7 пута лрема 1946 години. Шта то значи? 
To значи да ћемо обезбедити наше фабрике сировинама за 
израду привреди потребних машина и алата или: повећање 
производн>е машина и алата (у првом редју за земљораднике 
ћ заиатлије) на 7.380 тона, значи огромну помоћ, значи да



he ce, y o c h o b h o m , модернизовати производња у тим обла- 
стима.

Или, погледајмо очајно стање путева, које je најзаоста- 
лије у Европи и које je онакво какво je било још за време 
Турака. Да би се озбиљно приступило модернизовању ко- 
ловоза, потребно je механизовати наше грађевинарство. Са 
!700 тона грађевинских машина које предвиђа. план на крају 
'1951 године, међу којима значајан број заузимају баш ма* 
шине за изградњу модерног коловоза, ми ћемо, у основном, 
решити питање механизације грађевинарства и моћи ћемо 
да приступимо у ширсжим размерама модернизовању путева 
У Србији.

Повећање обрадивих ловршина уопште и >по културама, 
повећање приноса разних култура, гсовећање броја воћака, 
стоке, коња итд. несумњиво je у вези са повећањем елек- 
тричне енергије, са .повећањем производње гвозденог лива, 
производње разних машина и алата. Другим речима, оства- 
рење читавог плана лреобразиће и НародН|у Републику Ср- 
бију која спада међу напредне релублике наше Федеративне 
Народне Републике Југославије, из цривредно и индустри- 
ски заостале, у привредно индустриски напредну републику 
у упоређењју са индустриским земљама Европе.

Другови и другарице народни посланици, има и таквих 
човечуљака који не желе да наша земља изађе из индустри* 
ске заосталости, јер им та заосталост служи као мутна вода 
по којој они једино могу да лове, било за себе, било за 
„светско” тржиште. Они су, наравно, против свих привред- 
них мера које ми доносимо. Они су* у души и лротив овог 
закона. Они би се радовали када бисмо ми имали не^ухлеха, 
они лросто телескопом траже наше неуспехе и све би учи- 
нили не само да их нађу већ и да их створе. Они ће успла- 
хирено гугати и „политички” уопштавати све буџаклиске 
измишљоти.не о нашим тешкоћама и тобожњим неуопесима. 
Наша радост — то je њихова жалост. Нека им тако и буде! 
<Аплауз).

Читав наш народ, окупљен у чврстим редовима 'Народног 
фронта, јесте сила -пред којом ће се скршити све препреке 
на које б|удемо наишли у остварењу наше Петољетке.

Нека живи вођа нашшх народа, организатор свих наших 
победа, иницијатор Петогодишњег плана — друг Тито! (Бу* 
ран и дуготрајан аплауз. Узвици: Живео!).

Нека живи Федеративна Народна Република Југосла- 
вија! (Буран и дуготрајан аплауз).



Претседавајући: Реч има народни лосланик др Влади- 
Мир Бакарић. (Аплауз).

Др Владимир Бакарић (Изборни срез Загреб IV, HP 
Хрватска): Другови народни посланици, с лравом je речено 
да ово наше засједање претставља велике дане ;у хисторији 
наших народа. Да, оно претставља велике дане и за народ 
наше Народне Републике Хрватске. Оно претставља дане 
када се доноси одлука о великој будућности свих наших на- 
рода, оно претставља нашу перспективу, дане који нам дају 
обавезе и дане који нам указују пут и дају гаранцијју да ће 
наша будућност ићи кораком напретка, кораком боље бу- 
дућности. Ja мислим да могу да кажем :овдје да у име нашег 
народа Народне Републике Хрватске поздрављам овај план, 
да се могу обавезати да ћемо га испуниш, да се могу «обаве- 
зати да ћемо учинити све да буде испуњен и премашен на 
добро Федераггивне Народне Републике Југославије и на 
добро сваке народне републике лосебно.

Ми, Хрвати, морамо још нарочито да обратимо пажњу 
на испуњење овога плана. Имамо зато дубоких и добрих 
разлога. Учи нас на то сва наша хисторија, учи нас и наша 
недавна хисторија. Ми морамо да упремо све снаге да га 
испунимо и зато у првом реду, јер он указује пут укланлању 
експлоатације човјека по човјеку, јер он уклања националну 
неравноправност и националну експлоатацију. Даље, за^то 
јер укида развијање монололистичког фина«сиског капитала 
у Хрватској, који je био сав срачунат на. то да се осигура 
експлоатисање народа у Хрватској, да се капиталисти осла- 
њају на вањске силе, да од Ј(угославије створе буре барута 
sa избијање нових ратова, да учине од Х,рвата! да под њи- 
ховим руководвстом таостану инструмент.' за поппаљивање 
Новог ра^та, да од Хрвата учине реажционаран народ. Од 
свега тога, остварењем Петогодишњег .плана неће бити ни- 
шта, и тиме се још доказује да смо ми на живот и смрт заин- 
тересовани да план у лотпуности остваримо.

Ми поздрављамо Петогодишњи план и зато јер он ука- 
зује сасвим јасно перспективе б|удућности, јер je њима озна- 
чен правилан пут изградње наше Федеративне Народне Ре- 
пубЛике Југославије на корист народа, на корист оних на- 
рода који су били тлачени и експлоатисани под CTaipoivr Ју- 
гославијом, на јачање оних који су слаби, зато да би сви 
заједничким силама уз једнака лрава и дужности изграђи- 
вали своју заједничку домовин(у. План нам осигурава инве- 
стиције које ће бити извршене iy остваривању савезног



плана, 0 'сигурава нам и шире радове у нашем републичком 
оквиру и ми ћемо се потрудити да их испунимо. О таквим 
радовима из године у годин,у гарављени су били плзнови у 
Хрватској, који досад нису могли бити остварени, али ће 
’многи од њих већ у току ових пет година у свом битном 
дијелу бити остварени.

Могу да говорим о томе да ћемо се заложити свим си- 
лама за Петогодишњи план, а за то говори и низ посебних 
момената. За то говори у првом реду један огроман полет 
код радних маса. код нас у Хрватској, које датим обавезама 
ислуњавају своје задатке; за то говори елан који лостоји 
код сељачких маса које све своје дужности патриотски исп.у- 
н»авају, које Су своје тешке задатке испуниле готово са сто- 
постотним уопјехом лрема плану који смо им дали.

Ту би се можда требало нешто мало посебно задржати. 
Посебно зато, што je један дио наших народних неприја- 
теља узео на себе патент да каже да заштићује сељачке инте- 
ресе, да се планом неће заштити сељачки интереси, то јест, 
да каже да ми тобоже нисмо водили рачуна о сељацима и 
до-сада. Ja мислим да je друг Маршал iy овом експозеу дао̂  на 
то одлучан одговор и да томе одговору не би требало ништа 
додати. Ja бих само хтио овдје да кажем да смо ми онс 
•што je он казао покушавали провјерити на терену и провје^ 
равајући резултате за ове двије године послије рата, да нам 
je једна површна анкета на селу показала лрилично велике 
успјехе у осигурању материјалног побољшања за наше се- 
љаке. Она je показала да je сељачки инвентар iy току рата 
тешко пострадао, но да je iy 1945 и 1946 години битно по- 
прављен; да je тај инвентар у многим дијеловима земље го- 
тово достигао предратни ниво, а у неким крајевима се битно 
поправио, а изнимак чине можда кола. Могу да кажем да су 
се трошкови на господарства, продуктивни трошкови, пове- 
ћали од два па до десет пута према години 1939; да су се 
трошкови »з кућанство појачали за два-три, ла и :пет пута, 
да су дуговања локазивала снижења и да су тек негдје, нај- 
више за два пута, порасла према години 1939. To значи да 
je сељак за ово вријеме имао могућности да поправи своја 
господарства својим властитим средствима и да je народна 
власт за то вријеме погодовала позитивном развоју наших 
сељака.

У добром дијелу земље читава се економска слика села 
измијенила. Дио ситних, латуљастих лосједа до 2 хектара 
нестао je, а број ситних знатно се смањио. To нарочито ври-



|једи за рајоне, гдје je експлоатација на земљи велика^ као, 
на примјер, у Славонији. Радне задруге, којима, морам да 
признам, ни са стране народне власти нисмо посвећивали 
готово никакву пажњу, све су се добро показале и њихов -на- 
предак као и њихово судјеловање у народном животу било 
!је веће него код сусједа који ницу били удружени у задруге. 
To нас je још више потакло на то да томе сектору морамо и 
!у том погледу посветити већу пажњу.

Учињена су извјесна већа предвиђања погодовања за- 
дружног развитка у самом плану. To нарочито зато што за- 
друге уз мањи рад постижу већи ефекат, а потребно нам je 
•интензифицирати продукцију зато што je житно тржиште 
сприлично смањено тиме што je стандард живота самих се- 
љака повећан.

Механизација обрадбе je планом предвиђена толико, да 
Јможемо много и јако убрзати заједничко обрађивање земљи- 
шта, као што га радне задруге код нас практицирају. Гово- 
рећи о томе, морам да кажем да се то позитивно рефлекти- 
рало на удовољење обавеза са стране сељака', те je наш план 
иопуњаван са 100% а негдје и више. Код з&натлија смо у 
«еком дијелу имали неуспјеха, углавном кривњом ,на'с самих 
који том сектору рада нисмо поеветили довољно пажње.

Могу да кажем да смо у Загребу, у једном дијелу Хрват- 
ске, доживјели то да су се занатлије помало устегле од оног 
општег судјеловања у испуњавању задатака — више него 
што je то био раније случај. Није то прављено на политичкој 
него на економској основи, јер смо ми тим проблемима 
•пришли с криве стране, нисмо осигурали довољно сировина 
^анатлијама, притегли смо радне за«атлије пореским шра- 
фовима, али смо то касније исправили и већ лостигли по- 
(зитивне резултате.

Говорећи о Петогодишњем плану и задацима који ciy 
'Предвиђени на занатство, могу да кажем да ће се ти недо- 
стаци лотпуно уклонити и да ће занатлије сво^е задатке из 
овога Плана потпуно ислунити.

Говорећи о политичкој надградњи, јединство «арода, 
окупљеног у Народном фронту, појачало се. Ко^д народу 
нелријатељских елемената, који покушавају да ометају 
изградицу наше Федеративне Народне Републике Југосла- 
(вије, то je такође уочено и сви њихови задњи експерименти 
немају више никакве солидне политичке основе. Они не могу 
да угрозе савез радника и сељака, нити могу да угрозе ја- 
чање Народног фронта који je код нас створен и у коме



'заиста учествује огромна већина наших народа. Та.ко непри- 
'јатељски остаци мачековаца нису могли да нађу другу форм|у 
рада него да шире разне вијести наоколо, како се шрема 
споразум између Савезне владе, поименце између маршала 
Тита и Мачекових људи у земљи и иностранству, како сам 
ja лично отјеран у иитернацију, како сам дат у залог да може 
доћи iy земљу Крњевић итд. To су све будалаштине које се 
шире по извјесним декласираним елементима?, остацима 
усташа <по Затребу. Ту се жели. да каже да je Мачек прет- 
ставник демократских средњих класа, а хоће да се заба- 
шури његова улога к-оју je одиграо у својој задњој историји 
као претставник хрватског финансиског капитала, који je 
покушао да те народне масе поведе својим путем, те између 
њега и нас, народних власти, никаквог споразума нити може 
нити ће бити. (Аплауз).

Истовремено ово прати разно уживљавање оних осталих 
•усташких елемената у Загребу који су се уско повезали са 
«звјесним дијеловима католичке цркве и који не могу ништа 
друго да нађу него само локушавају да спроводе разне те- 
рористичке акције. У тим покушајима судјелују само они 
елементи који су> служили код гестало-а и свршавали њихове 
диверзантске курсеве. У акцији против нашег Петогодишњег 
плана, против јединства наших народа они не могу постићи 
никакве (успјехе нити учинити нешто што би имало неког 
значаја прије него што буду потпуно уништени. Сва та њи- 
хова акција нема никаквог политичког правца. Она живи 
као рефлекс покушаја оживљавања реакције код нас, која 
има свој центар у иноетранству и, како je она вани настала» 
исто тако она оцртава своје осцилације и код нас.

Ja мислим да стога мог.у да кажем сасвим слободно да 
ћемо учинити све да се Петогодишњи ллан, под руковод- 
ством маршала Тита и Савезне владе, оствари на добро 
наших народних република и на добро Федеративне Народне 
Републике Југославије и да ћемо га остварити. (Аплао'з).

Претседавајући: Реч има народни посланик Миха Ма- 
ринко.

Миха Маринко (Изборни срез Трбовље, HP Слове- 
нијеч): Другови народни посланици, Предлог закона о пето- 
годишњем плану, који je Савезна влада предложила Скуп- 
штини, од пресудне je в>ажности по Судбину наших народа. 
Из излагања друга Маршала сваки наш трудбеник добија 
јасну и схватљиву слику о значај|у нашег Петогодишњег



плана. Друг Маршал указао je на драстичну разлику између 
старе и нове Југославије и на разлику између наше привреде 
и лривреде капиталистичких земаља данас. Указао je на 
светао пут којим нас он води за разлику од ропства, од 
'скоре привредне кризе која прети свима народима који још 
чаме (у систему калиталистичког израбљивања. Претседник 
(Савезне планске комисије друг Хебранг дао je анализу Пе- 
тогодишњег плана, подупрту врло значајним цифрама које 
ссветљавају велику перспективу за наше ндроде, Друг Ки- 
дрич указао je на средства и методе који су безусловно 
нужни за остварење овог нашег великог плана. План je тажо 
•значајан и тако замашан по свом садржају да rai није тако 
лако исцрпсти коментарисањем. Наши народи ће месецима 
расправљати о њецу. О њему се може много говорити. Али 
он сам по себи јасно указује наш пут у социјалистичко дру- 
штво. Поред свега тога сматрам за потребно да истакнем 
нарочито неке моменте полазећи са становишта, република,.. 
поготово Словеније.

Значајно за све.законе и одлуке, донете од овог шрет- 
ставничког органа власти наших народа, јесте да су они 
увек у складу са чињеницама, да одговарају лостоЈећем 
стању. Овај наш план, као најзначајнији акт кога прима 
Народна ск|упштина после нашег Устава, има особина које 
су по садржини уско везане са Уставом. Устав смо примали 
после већ оствареног новог друштвено-политичког стања и 
у њему фмксирали ту реалну стварност. Такав Устав je био 
когућ пошто ое народ ослободио и узео власт у своје руке. 
Уставом je озакоњен поредак којим се гарантује једнако- 
правност сваког народа и цуна права радног човека, којим 
се осигурава такав економско-политички и друштвени поре- 
дак у нашој земљи, који одговара свим нашим народима и 
трудбеницима, Овај наш План, како je заснован, ослања се 
на реалну базу ттостојећих наших производних снага, узима 
у обзир све специфичности појединих република, како по 
њиховом природном богатству iy сировинама, објективним 
могућностима оситурања тим сировинама, тако и по технич- 
ким лроизводним могућностима. Он се уједно заснива на ве- 
ликом радном и стваралачком елану радних маса, који може 
по-стојати само у тако слободној заједници ка:о што je наша. 
Са таквим основама наш план има значајне особине које 
имају много заједничког са нашим Уставом.

Пошто je Устав законско фиксирање оствареног дру- 
штвеног поретка, то наш Петогодишњи план претставља не-



посредан акциони програм економског развитка- лаших сло- 
бодних и равноправних народа, програм који je остварљив 
само у условима већ постигнутог стања «које je фиксирано 
Уставом. Наш план верно одражава битне карактеристике 
Устава у погледу националне једнакоправности, осигурања 
развитка сваког од наших народа и истовремено осигурања 
целовитости јединства наше многонационалне државе. План 
најсрећније решава економске лроблеме, економску лодлогу 
наше заједнице народа;.

Омиљено средство наших непријатеља свих врста и боја 
било je потпиривање шовинистичких u сепаратистичких на- 
стројења iy циљу слабљења јединства наших народа као пута 
}за постизавање протународних циљева,. Они су се много на- 
дали да ће у тешкоћама обнове и привредног раЗвитка наше 
'земље наћи основе за даље распиривање националне мржње. 
Пошто нису могли да схвате значај постојања истински на- 
родне власти, уклањања израбљивача са власти, уклањања 
система израбљивања, они су, разуме се, веровали да у новој 
Југославији неће бити могућно решити привредне про- 
блеме на опште задовољство и праведно за сваког од наших 
народа. Њима je изгледало немогућно да неки од наишх 
народа не падну под економску зависност другог народа, 
што je у њиховим ненародним режимима било безусловно.

Наш план беспоштедно открива сву илузорност ових 
ишчекивања. Као илустрацију тога, навешћу неколико фа- 
ката из самог Предлога петогодишњег плана.

Ако je где, а оно je у Словенији било извесног подозре- 
ња код неких да ће уклањање неравномерности привред- 
ног развитка република ићи на штету Словеније, пошто je 
она у индустриском погледу релативно развијенија од дру- 
,гих република. А шта говоре факта из овог законског пре- 
длога, факта која су већ у јеку остваривања? Како у пракси 
изгледа уклањање неравномерности привредног развитка?

По Петогодишњем плану Словенија прима на оебе по- 
'већање иадустриске производње од 5 милијарди; (у 1939 го- 
дини на1 11 милијарди у 1951 години.

Од тога се производња наших најважнијих индустриских 
грана повећава: метална за три пута, хемиска за два пута, 
'индустрија грађевинскот материјала за два> и по пута и пре- 
хранбена чак за пет пута.

У том оквиру игра важну улолу за остварење ллана! у . 
читавој Ј|угославији производња турбина. Од 4.000 тона 
укупне произв-одње Словенија прима на себе 2.500 тона, док



je 1938 производила 28 тона. Ta производња претставља 
основу за електрификацију читаве државе. У Словенији се 
н-аново организира производња грађевинских машина у ко- 
личини од 2.790 тона према 7.600 у читавој земљи. У Слове- 
нији ће бити нова и за читаву земљу једина производња 
бицикла и писаћих машина. Подићи ће се лроизводња пољо- 
лривредних стројева и алата за два и tio  пута, iy односу на 
1939 годшу. Поред повећања производње низа хемиских 
артикала, Словенија прима на еебе градњу нових фабрика 
за производњу хемиских .артикала који се досада нису про- 
изводили у Југославији. Повисиће се производња грађевин- 
ског материјала за више од два пута. Уводи се производња 
новог грађевинског материјала. Повисиће се лроизводња и 
потрошња електричне енергије за скоро 4 пута. Проширују 
се угљени басени у Трбовљу и Велењу. Предвиђа се градња 
комбината за прераду лигнита као горива и за хемиску ин- 
дустрију. Предвиђа се, даље, реконструкција свих жељезара.

За остварење овога потребна je мобилизација свих про- 
лзводних снага. Нема, дакле, говора ма о каквом демонти- 
рању или кочењу развитка индустрије у Словенији. Управо 
развитак индустрије у осталим републикама омогућује и 
развитак индустрије Словеније. €  друге стране, индустриска 
производња Словеније олакшава индустриску опрему у дру- 
гим републикама:.

Карактеристична je, даље, пажња коју Петогодишњи 
план посвећује шумарству Словеније у погледу1 очу- 
вања природног богатства и тежња усклађивања1 обима 
експлоатације шума са природним прирастом. Тако ће се 
сеча дрвета смаљити за1 20f%, пошто ће дрво као гориво бити 
вамењивано угл>ем и електриком. Огромно ће се, међутим, 
повећати производња готових артикала дрвета, шперплоча, 
покјућства итд.

У пољопривреди и сеоској лроизводњи уопште лредви- 
ђено je повећање лроизводње за 24'%, од тоога се вредност 
саме пољопривредне производње подиже за 52%. Такав по- 
раст односи се претежно на преоријентацију пољопривреде, 
на произвадњу индустриског биља, чија ће се вредност по- 
'висити за два пута. Уводи се гајење шећерне реле <у висини 
од 13.500 вагона. Производња уљарица ловисиће се за више 
од пет пута1, лана и конопље за више од три пута, хмеља за 
два пута, кромпира за 70%. Гајење поврћа повисиће се 
V3a 180%.



Подизање производње у пољопривреди биће лостигнуто 
^увођењем интензивне обраде, повећањем улотребе уметних 
.гнојива за осам лута. За четири до шест пута повисиће се 
потрошња средстава за заштитту садница, као и средстава за 
унишгавање штеточина у лољопривреди и воћарству. У сто- 
чарству he се ићи за побољшањем квалитета и qhq ће дати 
велики пораст у млеку, вуни, кожи итд.

Ето, то су само неке од најзначајнијих цифара које ће, 
као мал>ем по глави, тући све наше нелријатеље, као и оне 
који оу под угидајем непријатеља задојени лодозрењем да 
би ухлањање неравномерности лривредног развитка поје- 
диних република могло ићи на штету Словеније. Радне масе 
Словеније, радници, сељаци и занатлије, са великим ће оду- 
-шевљењем прихватити Петогодишњи план, јер им тако јасно 
указује светлу лерспективу.

Сматрам за потребна подвући још једном оно што je 
већ казано, наиме лодвући карактеристику нашег плана, да 
планирање није ограничено само на државни сектор, да, се 
не односи само на индустрију, већ да обухвата и осигурава 
и приватну производњу — сеоску и занатоку, што ту произ- 
-водњу омогућава и лотстрекава њен слободан развитак.

Значајно je за наш ллански систем да он условљава и 
гаји планско развијање задружне и приватне пољопривреде 
и занатства и уклања сталну опасност и несигурност за ши- 
роке слојеве ситних произвођача, несигурност којој су за- 
натлија и сеља'к били стално изложени у капиталистичком 
систему, — отстрањ|\ је, наиме, опасност да ситни произво- 
ђачи буду уништени конкуренцијом и стихиским фактором 
понуде и тражње анархичне к-алиталистичке привреде. 
Наш плански систем уклањз несразмерност између дена инду- 
стриских и пољопривредних производа. Наше планско газдо- 
;вање условљава егзистенцију и развитак сељака1 и занатлија 
<као лроизвођача. Значајно je за наш ллан и то што државни 
'индустриски сектор производње, који у апсолјутном односу 
према1 целокупној привредној делатности претставља мањи 
део, а ипак даје највећи износ акумулације, у исто време 
не сужава могућно-сти приватне занатлиске и пољолривредне 
лроизводње.

Увођење ллана значи и за нашег сељака осигурање лред 
великим неизвесностима тржишта, којима je сељаштво изло- 
жено у капиталистичком систему. He само да je заједница 
*заинтересовала на унапређивању пољопривреде ју сврху оси- 
гурања основице за прехрану становништва, за сировинску



базу наше индустрије, него ће и сељак бити саветован како 
треба унапређивати земљорадњу да би земља дала што бољи 
принос, шта првенствено треба гајити, него ће и сељак 
бити унапред упозорен која je култура за њега, с обзиром 
«а плодност земље, мање а која више (уносна, коју ће лакше 
уновчити, јер je  планом предвиђена као потребна, а за коју 
постоји ризик да ће je тешко продати, јер je no плану су« 
вишна или су лродукциони трошкови због заосталог начина 
лривређивања превисоки и према томе продукција дотичне 
културе на датом земљишту није уносна.

Због плански утврђених сталних цена сељак ће кроз 
коју годин(у добити поверење према тржишту, пошто више 
неће бцти лихвара који су у прошлости одузимали његов 
труд, па ће одустати од свог аутархичног п.ривређивања. 
Уместо да гаји од свега понешто што je потребно за његово 
кућанство, почеће оа гајењем оних култура које на његовој 
земљи боље успевају и које може најбоље продати, а> остале 
потребе за своју прехранју куповаће по нормираним ценама. 
Због нормираних цена, уопште, сељак ће моћи унапред оце- 
■нити шта ће му више доносити.

Нормирање цена, које je битан саставни део нашег план- 
.ског привређивања, које се протеже и на сељачке производе, 
може данас још некоме сметати, поготово док још по-стоје 
извесни услови за1 шпекулацију и док je потражња сељачких 
лроизвода већа од понуде. Али нормирање цена није само 
вато да се уклони шпекулација, да се заштити лотрошач. 
«Нормирање цена, поред тога што je битан услов планирања 
у привреди, осигурава сељака такође и од ненадног падања 
или скакања цена, од отварања' маказа:.

Ма да je, другови, све то тако, ма да овај наш план 
ствара такву светлу перспективу, да да je он сам најбољи 
одговор и објашњење онима који су прошли пут овде на- 
ступали тражећи објашњења за инвестиције и од којих се 
«ађе свуда лонеки, ипак нам мора бити јасно да ће они тра- 
жити нова средства да шире неверицу и малодушност. Наш 
план je тако обиман да ће тражити мобилизацију свих .снага 
наше земље за његово остварење и баш ту чињениц.у ко- 
ристиће не само већ познати него и још скривени неприја- 
тељски елементи који ће покушавати да докажу да je Пето- 
■годишњи план неостварљив. Сватсом противнику наше са* 
дашње политичке и привредне стварности ни овај наш по- 
духват неће, наравно, бити по вољи. За њега ће и цифре 
овог нашег плана значити »Dichtung«.



To cy они исти који неће ни привредни развитак н,аше 
земље, који неће независност наше земље, којима би било 
јмилије да код нас влада „долар”, да привредна богатства 
наше земље буду у рукама страних израбљивача, којима би 
било милије да код нас владају креатуре као Дража Ми- 
хаиловић, Мачек или Крек. Такви људи ће, наравно, наћи при- 
говора и Петогодишњем плану- Можезуш већ унапред предви- 
дети каквим ће се све аргументима служити. Запеваће песме 
да су задаци плана неостварљиви, да je то машта. Покушаће 
заплашити колебљиве да ће задаци које себи постављамо 
планом тражити такво напрезање сн.ага, таква одрицања 
која би изнурила наше физичке снаге, критиковаће: зашто 
тако брзо када може и полако, и са мање напора.

Биће таквих који he покушати да тврде, као што je то 
'Драгољуб Јова«овић већ пок;ушао, да je предност наше 
;земље у томе што je аграрна, који he причати глупости о 
томе да ће развитак наше индустрије нанети штету пољо- 
привреди, да наша индустрија може доћи у ћорсокак, јер 
неће моћи конкурисати индустрији капиталистичких земаља.

Но, ма шта они измислили, све ће то бити бедно п.рема 
ономе што je у нашој земљи већ остварено и што ће бити 
остварено. Остварујући план, ми ћемо се морати борити свим 
снагама, не само против ових и оваквих људи с оне стране 
шшег фронта, већ и против колебљивих, против малодушних, 
против ускогрудих локал-патриота, против свих оних који 
својим поступцима уносе анархију, који не схватају основну 
друштвену и привредну дисциплину, којима недостаје с в е с т  
да не смемо успут све да поједемо ако хоћемо да подигнемо 
производне снаге наше земље, ако хоћемо да наше благо- 
стање ослонимо на солидне темеље.

Мораћемо се борити и против непријатеља који je iy 
нама самима. Тај непријатељ je недисциплина у раду, нехат 
и отсутност сналажљивости у савлађивању пролазних те- 
шкоћа у извршавању дневних задатака. Али против тога 
имамо сада јаче оружје.

Досада смо на нашем привредном фронту водили битку 
без јасно написаног непосредног акционог програма, осла- 
њали смо се у тој бици на поверење радних маса, на њихову 
увереност у то да je то битка за бољу будућност сваког 
појединца и целокупне наше заједнице. Отсада поверење 
маса добија конкретне облике. Сада ћемо моћи гшказати 
свакоме шта ,претставља годишњи, месечни и дневни зада- 
так који се поставља пред сваког појединца, какав ће бити



плод наших дневних напора и задатака и куда ће нас дове- 
сти испуњење плана на свршетку 1951 године.

Нс, не само да je сада нашим радним масама јасно да 
остварење плана значи заправо уклањање и последњих оста- 
так-а капиталистичког система лривреде, да се планом 
уклања опасност кризе, мобилишу све снаге за рационално 
унапређивање и уздизање производних снага као залог узди- 
зања животног и културног стандарда наших народа, да 
планом оштрије -стајемо на П(ут сваком искоришћавању чси 
века човеком, да, дакле, одлучно корачамо ка содијализму. 
He само то, него ће и то баш због тога што сам малочас 
рекао —• овај наш непосредни акциони програм олакшати и 
преваспитање људи, олакшати увођење планске дисциплине 
у сваки сектор наше привредне и друштвене делатности и 
за сваког појединца, јер у планској дисциллини лежи услов 
за испуњење ллана. Ово je закон који ће дати конкретну 
садржину свакодневном животу, рад^' и делатности свакога 
од нас.

Доношење и објављивање закона о Петогодишњем 
плану даће нов силан полет стваралачким снагама наше 
земље. Он he много значити за афирмацију нове Југославије 
међу слободољубивим народим.а у свету, a то значи подршку 
нашим оправданим захтевима; потстаћи ће истрајност борбе 
оних наших народних маса које непријатељ>ске силе слреча- 
вају да се врате у склоп наше слободне заједнице. (Одушев- 
љено одобравање).

Претседавајући: Реч има народни посланик Родо^уб 
Чолаковић. (Дуготрајан аплауз).

Родољуб Чолаковић (HP Босна и Херцегфина): Предло- 
жени закон о петогодишњем плану развитка народне при- 
вреде мора да иепуни оправданим поносом сваког патриоту 
наше отаџбине. Он je ново свједочанство велике животне 
енаге наших народа, нови доказ на)Предности и споесбности 
нашег демократског поретка, као и нови доказ државничке 
далековидости нашег политичког воћства, на челу са дру- 
гом Титом чија се непоколебљива воља, мудрост и смјелост 
у вођењу народа Југославије ка стваралачком, срећном жи- 
аоту одражава (у предложеном закону. Наше политичко и 
дрлсавно воћство у могућности je да данас, послије рела- 
тивно веома кратког времена, каже народима Југославије 
конкретно и прецизно како ће изградити бољи живот, како 
ће остварити оно што je била завјетна мисао наших бораца,



идеја водиља наших народа и у ослободклачком рату и 
данас. Ево у бројкама Пегогодишњег плана — путоказа за 
то. Оне сваком трудбенику наше земље убједљивим језиком 
цифара говоре о томе шта ћемо нашим властктим налорима 
моћи створити за пет наредних година, шта смо на својој 
борбеној застави исписали као садашњи главни задатак сва- 
кога од нас, свију патриота Југославије: ликвидирати при- 
вредну и техничку заосталост; учврстити економску и од- 
бранбену снагу земље; учврстити и даље развити соција- 
листички сектор народне привреде и.нове односе производње 
који из њега проистичу; подићи опште благостање трудбе- 
ника сва три привредна сектора.

Народи Југославије поднијели су (у рату против фашизма 
огромне материјалне и људске жртве. У тој борби пред њима 
je лебдио идеал слободне, независне и срећне домовине. За 
тај идеал њима никаква жртва није била тешка, и због тога 
их није ни најмање обесхрабривала чињеница што je par 
пустошио наше градове и села. Они су били увјерени да ће 
та земља, за коју подносе толике жртве, бити доиста њихова, 
да ће je они брзо дићи из рушевина и да ће својим ствара- 
лачким радом од ње направити цвјетну башту. (Бурно одо- 
ßpaeaibe).

Ако бацимо ма и летимичан споглед на бројке садрисане 
у предложеном закону, видјећемо да он предвиђа не само 
брз, него и б|ујан развитак продуктивних снага у нашој 
4земљи. Стари, калиталистички друштвени односи бивше Ју- 
гославије кочили су развитак продуктивних снага, не само 
1због тога што су они били капиталистички, тј. историски 
преживјели и неспособни за даље развијање друштвених 
продуктивних снага. Капиталистичка привреда Југославије 
и њени властодршци били су повезани са развијенијим капи- 
талистичким земљама у којима je воља крупних капитали- 
стичких монопола и финансиске олигархије одлучуј|ући чи- 
нилац. Повезани с њима, тачније, у зависвости од њих, југо- 
словенски капиталисти претварали су нашу земљу у привје- 
0 ак развијенијих капиталистичких земаља, чији je финанси- 
ски капитал, преко својих улоришта у нашој земљи, одре- 
|>ивао у све већој мјери путеве нашег економског и поли- 
тичког развитка. Инострани капитал играо je важну јулогу 
у  привреди старе Југославије која се све више претварала 
•у поприште борбе између појединих монополистичких група. 
Уасна je ствар да ту није могло бити ни говора о  развитку 
друштвених продуктивних снага. Богатства наше земље, рад



наших људи, служили су као извор богаћења домаћих и ино- 
страних капиталиста који оу од Југославије хтјели да на- 
лраве земљу која ће давати сировине и полупрерађевине за 
њихову индустрију, а која ће куповати њихову индустриску 
производњу ло цијенама које нам изволе одредити капита| 
листички монополи. Једном ријечју, они су хтјели да Југо- 
'славија за вјечита времена остане економски заостала и за- 
висна, што значи и политички зависна, што значи да б(уде 
ситна лара у подмиривању њихових међусобних империјали- 
листичких рачуна.

Та зар су могли да привредно јачају нашу земљу оне 
биједне ћифте и зеленаши који су били спремни да раде на 
трећу пару за своје империјалистичке послодавце? Зар су 
могли да бране независност и углед наше земл>е они то- 
божњи државници и самозвани вођи народа., кова Стоја- 
диновића и Корошца, Цветковића и Мачека, који qy се више 
од свега бојали да не разгњеве фашистичке империјалисте 
Берлина и Рима., које је хватао самртни страх од народа 
које су силом држали у покарности и експлоатисали? Зар 
je  чудо што су људи њихова кова, то јест буржоазија бивше 
Југославије, као класа, као цјелина, лостали издајници 
отаџбине? У мирно доба послушници империјализма наста- 
вили су исту политику и у току рата: са империјалистима 
против свога народа. Али народ никоме дужан не остаје. 
Данас можемо са задовољством рећи да народи Југославије 
нису остали ду^кни својим бившим угњетачима и експлоата- 
торима. Платили, су им по заслузи и за оно што су радили 
прије рата, а нарочито за оно што су починили у рату.

Позната je научна истина, да ie историско оправдање 
сваког друштвеног уређења iy томе колико оно .погодује 
развитку друштвених продуктивних ‘снага, те основице све- 
Коликог друштвеног развитка. У томе, колико одређено 
друштвено уређење логодује развитку друштвених продук- 
тгивних снага састоји се мјерило његове напредности, а исто- 
^ремено- то je једина стварна основа за лроцјењивање ње- 
Јгове будућности. Предложени закон свједочи о томе да су 
народи Југославије, разбивши у ослобадилачком рату про- 
тив фашизма старо друштвено уређење бивше Југославије, 
извојевали ново, напредније и демократскије, јер оно омо- 
г.ујуће неслућен размах друштвених лродуктивних снага. 
Истовремено он значи да ће се те продуктивне снаге разви- 
јати по одређеном плашу, да у односима лроизводње, темељу 
свих друштвених односа, неће владати слијепа стихиј'а, као



што je to y капитализму, него да ће народи Југославије, 
преко своје народне државе, бити свјесни градитељи свога 
властитог живота, да у њиховом раду неће и не може бити 
онаквих тешкоћа ка.кве неминовно рађа капитализам: криза, 
незапосленост, пауперизација, упропашћавање материјалних 
добара и продуктивних снага. To значи да су мароди Jyix> 
славије почели да рјешавају основни задатак наше епохе, 
који се састоји iy томе да: људи, досад играчка у слијелој 
игри стихије друштвених односа, постану господари своје 
судбине.

Међутим, чињеница да ново друштвено уређење у нашој 
земљи омогућује у несравњено већој мјери развитак продук- 
тивних снага него што je било у старој Југославији,, још не 
•исцр,пљ(ује друштвено историски значај новог друштвеног 
уређења.

Ми знамо из историје да je и капитализам у своје ври- 
јеме и у односу према феудализму, значио корак напријед 
v друштвеном развитку, да je он омогућио развитак крулне 
индустрије, модерног сзобраћаја итд. итд. Али, у друштве- 
ном систему у коме владају експлоататори, у калитализму 
тај развитак ишао je на рачун људи рада, радника, занатлија 
*и радних сељака које je капитализам угњетавао и експлоати- 
■сао, лретварајући једне у прост привјезак машине и извор 
богаћења малог броја капигалиста, а друге економски раза- 
рао, претварао их iy пролетере или их држао као ланцима 
лривезане за парче земље, на коме су они били номинални 
власницл, док су, уствари, робовали крупним капиталистим-а 
li банкама.

Развитак продуктивних снага у нашим новим друштве- 
ним условима нема ничег заједничког са развитком продук- 
тивних снага у калитализму. Наш план који у цифрама при- 
казује развитак продуктивних снага нове Југославије, не 
лредвиђа сахмо лодизање нових фабрика, отварање нових 
рудника, градњу нових жељезничких пруга и електричних 
централа, него истовремеио, предвиђа уналређење пољопри- 
вреде и занатства, уздизање стотина хиљада нових квали- 
фикованих радника, десетина хиљада висококвалификова- 
них стручњака сваке врсте, подизање нових школа, научних 
института и других културно-просвјетних установа, изградшу 
с-танбених зграда, болница, лородилишта, домова одмора, 
санаторија. Једном ријечју, он локазује бриту за човјека 
рада, бригу која je саставни дио настојања наше државе за 
унапређење и јачање Југославије. Откако je створена наша



држава, брига за човјека била je у ценгру њене пажње; ју 
предложенсш закону она избија у још већој мјери, шт.о je 
и разумљиво, јер je лривредно јачање наше државе нераз- 
двојно повезано и с побољшањем положаја трудбенкка. 
Развитак лродуктивних снага у наишм друштвеним уело- 
вима, дакле, неће би,ти ка уштрб људи рада, него ће, налро- 
тив, њихов развитак значити истовремено подизање живот- 
ног стандарда трудбеника града и села. И iy томе je демо- 
кратичност нашега друштвеног уређења, које радном народу 
даје не само лолитичке слободе о каквим он није могао ни 
да сања у старим друлЈтвеним условима, него му истовре- 
мено омогућује да својим стваралачким радом, јачајући при- 
'вредну моћ заједнице, побољшава и свој материјални поло- 
жај и ствара услове за свој к|ултурни развитак.

Жели,о бих да се посебно задржим на 21 члану предло- 
женог закона чији први став гласи: „Ради уклањања неравно- 
мерности у економском развитку појединих народних репу- 
блика и у изградњи Федеративне Народне Републике Ј-уго- 
славије као привредне целине, осигурати што бржи темпо 
пораста лроизводње и инвестиција у економски заосталим 
народним републикама: Босни и Херцеговини, Македонији и 
Црној Гори и у економски заосталим крајевима (у другим на- 
родним републикама”.

Наша федерација je државно-лравни израз оствареног 
братства и јединства наших народа-, лравилно и досљедно 
демократски ријешеног националног питања. Међутим, наш 
•демократизам у рјешавању надионалног литања није се огра- 
ничио само на то да нацијама и народним републикама фор- 
мално да иста права и исте обавезе према заједници. Као и у 
осталим . областима, наш демократизам и у погледу надио- 
налне политнке, у обезбјеђивању будућности и развитка на- 
ција и народних регцублика наше федерације, из основа се 
разликује од буржоаског демократизма. Док овај у најбо- 
љем .случају само фо,рмално признаје извјесна права, наш 
демократизам осигурава и материјална средства за оства- 
рење тих права.

Усљед различитог историског развитка, наше народне 
републике различите су по ступњу своје економске развије- 
ности. Наш лрви Петогодишњи план поставио je као један 
од својих важних задатака да ту различитост ублажи и да 
je у недалекој бо^дућности сасвим уклони. Другим ријечима, 
■Савезна влада и остале развијеније братске решублике, п о  
моћи ће економски заосталим републикама да их достигну.



iy томе je нови доказ стварног братства наших народа, са- 
држајне националне политике која се опроводи у нашој 
вемл>и, каја иде за тим да се свакој нацији и свакој народ- 
ној републици обезбиједе и материјална средства за њихов 
економски и културни развитак.

Дозволите да укратко илуструјем шта оваква политика 
рначи за Народну Републику Босну и Херцеговину и какве 
перспективе она отвара пред њеним трудбеницима. Познато 
je да je Босна и Херцеговина пуна природних богатстава, 
'међу којима на п.рво мјесто долазе разне руде и шуме. Иско- 
ришћавање тих природних богатстава започело je у знатни- 
јој мјери тек са аустриском окупацијом.

Али то искоришћавање претстављало je типично коло- 
нијално пљачкање природних богатстава и бездушну експло- 
?атациј(у. трудбеника Босне и Херцеговине од стране бечких 
*и пештанских банкара и капиталист.а. Стање се није ниуко- 
лико измијенило кад je Аустроугарску монархију 1918 го- 
дине смијенила бивша Југославија. Грабљено je оно што je 
било на дохвату руке, без икаквих озбил>них инвестиција у 
модерна предузећа, остављајући и постојећа на истом тех- 
ничком нивоу н>а коме су била под Аустријом. Радничка 
класа, углавном неквалификован или полуквалификован 
радник, експлоатисана je за гладну надницу, остављена без 
икаквих могућности да се стручно и културно уздиже. За- 
натство je про.падало, пољопривредна производња остајала 
'је на истом, тј. веома ниском нивоу.

Цио радни народ,политички обесправљен, поданик а не 
Слободан грађанин, таворио je у немаштини и незнашу, 
Кочен разним болештинама које су харале iy Босни и Херце- 
говини ви.ше него и у једној европској земљи. Непросвије- 
SieH, народ je робовао заблудама и предрасудама прошлости 
h био погодно тле за сијање шовинистичке и вјерске мржње.

Ето, то je била стварност једне земл>е која обилује лри- 
родним богатствим.а, од које je капитализам направио праву 
тамницу, у којој je pai&tfl народ аргатовао за шачицу „пи- 
;јане господе”, како их je назвао у својој познатој пјесми 
'Алекса Шантић.

А какве перспективе отвара пред трудбеницима Босне 
и Херцеговине Предлог закона о петогодишњем плану? 
Милијарде динара биће у току ових пет година утрошене 
за реконструкцију постојећих и изградњу нових индустри- 
ских предузећа и електричних централа, отварање нових 
рудника, грађење жељезничких поуга и других саобраћајних



средстава итд. итд. Већ у току ове Петољетке измијениће се 
изглед наше Рецублике. Али не само то. Природна богатства 
Босне и Херцеговине на основу к,ојих he се подићи нове 
Јфабрике и предузећа, послужиће не само за индустријали- 
з-ацију и електрификацију, него ће истовремено бити извор 
благостања трудбеника. Милијарде ће бити утрошене у 
нашој Републици за лодизање школа, од основних до најви- 
ших, станбених зграда, болница, санаторија, породилишта и 
дјечјих јасала, свега онога што ће живот нашега човјека 
рада учинити радоснијим и љепшим.. Развитак индустрије 
означаваће развигак наше радничке кла>се која ће дати десе- 
тине хиљада н.ових квалификованих радника и техничара. 
To више неће бити неписмени аргати који qy теглили у јарму 
експлоатације, »его квалификовани, културни и просвијећени 
градитељи своје домовине. To ће биш  људи који ће бити 
кадри да даље развијају продуктивност рада, да повишавају 
норме, да побољшавају квалитет шроизвода, да дају нашој 
заједници све веће обиље јевтиних производа доброг ква- 
литета.

Исто тако, Петогодишњи план предвиђа модернизацију 
наше пољопривреде увођењем у њу савремене технике и са- 
времених метода рада. Наша држава дала je сељаку земљ(у, 
али њена брига за њега тиме није лрестала. Она ће му по- 
моћи да лобољша >свој материјални лоложај, усмјеравајући 
његов рад бољем обрађивању земље, увођењем уноснијих 
култура, вишем облику пољолривредне лроизводње —- ства- 
рању сељачких радних задруга.

Таква перспектива могла. се .отворити пред Босном и 
Херцеговином, коју су вијековима угњетавали и пљ^ачкали, 
само благодарећи побједи Народне револуције у нашој 
земљи, само благодарећи томе што je она- нашла своје мјесто 
и свој историски лут у братској заједници народа Југо- 
славије.

Познато je да je Босна и Херцеговина у ослободилачком 
рату дала велике жртве и у матерадлним добрим.а и у крви. 
Али за овакву отаџбину, као што je наша Федеративна На- 
родна Република Југославија, за овакве услове живота и 
рада у слободи и људском достојанству iK o j - и  лред свим 
нашим народима отварају свијетле перспективе, те жртве 
нису биле велике. Народи Босне и Херцеговине извршили су 
прави историски скок из средњовјековне џунгле ла широки 
друм друштвеног развитка. Борбом смо извојевали истин- 
ски демократско друштвено уређење, а сад долазе радо^ви



који he нашу Републику и економски унаприједити, који ће 
омогућити да наши трудбеници ускоро у још већој мјери, 
осим политичких, осјете и материјалне благодати наше На- 
родне револуције.

Нема сумње да ће извршење Петогодишњег плана изи- 
<скивати напоре свију нас, али ти су налори одмерени према 
нашој снази и нашој упорности. Исто тако нема сумње да 

'»ћемо у извршењу плана наилазити на разноврсне тешкоће, 
&ли те тешкоће HHQy и неће бити тешкоће које проистичу из 
органске дефектности нашег друштвеног уређења, као'што 
je то случај у капитализму. Наше тешкоће јесу и биће те- 
шкоће раста, развијања и учвршћивања младог, за живот 
способног друштвеног система.

To значи да су у нашим рукама и средства за савлађи- 
зање тих тешкоћа, и ми ћемо их несумњиво нашо,м упор- 
ношћ^ и нашом пожртвованошћу савладати. Ми емо поко- 
.љење које се прекалило на ватри ослободилачког рата, поко- 
љење које je водио и васпитавао друг Тито, учећи нас да се 
не бојимо тешкоћа, учећи нас да нема тешкоћа које не могу 
савладати људи рада, свјесни да се боре за своју бољу 
будућност. ,

На крају бих желио да увјерим Савезну владу, на чел|у 
с маршалом Титом, и све вас претставнике братских народа 
Југославије, да Босна и Херцеговина неће жалити напоре да 
see наш план не само изврши него и премаши. Примајући нз 
себе свој дио обавеза које проистичу из Петогодишњег 
плана, она ће их сматрати светим, гледајући у њима свој 
.допринос за јачање наше заједничке отаџбине.

Изјављујем да ћу у начелу и лојединостима гласати за 
гпредложени закон. (Б(уран и дуготрајаан аплауз).

Прегседавајући: Има реч народни посланик Лазар Ко- 
лишевски.

Лазар Колишевски (Избарни срез Скопје I, HP Маке- 
донија): Другови народни посланици, Предлог закона о пе- 
•тогодишњем плану развитка народне привреде Федеративне 
Народне Републике Јулоелавије, који данас разматрамо, 
иеоспорно je највећи успех оне политике коју су наши на- 
роди под руководством друга Тита започели ослободилач- 
ким ратом. Наш први Петогодишњи план, без сумње je, 
иосле Устава, најважнији догађај у животу наших народа у 
послератном лериоду, обнове и изградње. План лретставља 
Лрекретницу не само у економском развитку наше земље,



него исто тако и линију за читав наш даљи друштвено-лоли- 
тички развитак. Планом се предвиђа ликвидација привредне 
и техничке заосталости, учвршћење економске и одбран- 
бене снаге наше земље, учвршћење и даље развијање соци- 
јалистичког сектора у нашој народној привреди. Петогоди- 
шњи план je од историског значаја не само за нашу за- 
једничку отаџбину Федеративну Народну Републику Југо- 
Јславију, но и за сваки народ поеебно, а особито за оне на- 
роде који су у прошлости, били национално угњетавани* 
обесправљивани и који су своју слободу и национална права 
^извојевали тек у овом рату заједничком борбом свих наших. 
!народа противу. фашистачких окупатора и њихових дома- 
\ћих слугу. Македонски народ спада међу оне народе који 
су највише заостали у свом развитку, благодарећи положају 
|у коме се налазио пре овог ,рата. Наша Народна Република 
Македонија током прошле две године .постигла je веома 
крулне и значајне успехе на свим пољима друштвено-еко- 
номског и националног развитка. Петогодишњи ллан отвара 
нове перспективе и пружа велике могућности за даљи разви- 
так наших заосталих република.

Извршењем Петогодишњем плана измениће се из основа 
лик Народне Републике Македоније, јер je у њему доследно 
кшроведено начело братства и јединства наших народа. To се 
јасно види по члану 21 законског пројекта који говори о 
’уклањању неравномерности у економском развитку народних 
република и конкретној помоћи која се указује заосталим 
регаубликама у циљу њиховог изједначења са напреднијим 
нашим релубликама.

Конкретно, ja бих се задржао на неким ставовима за- 
конског пројекта, који се односе на Македонију, а из којих 
ће се најбоље видети величина и значај Петогодишњег плана 
за изградњу наше Народне Републике Македоније.

Ако узмемо у обзир да je на Македонију до рата отпа- 
дало око Y% индустриског капацитета Југославије, онда je 
(значај Петогодишњег плана највећи. и најзначајнији баш у 
погледу индустриског развитка Народне Републике Македо- 
«ије. Планом се предвиђа да се вредност индустриске и ру- 
дарске производње подигне од 0,3 милијарде у 1939 г. на 
7,9 милијарди у 1951 години, то јест за 26,3 пута; вредносг 
1*нвестиција од 0,7 милијарди у 1939 години на 5,6 милијарди 
iy 1951 годими, то јест за 8 пута; број радника запослених 
v индустрији и рударству од 2.416 v 1939 години на 9.410 у  
-.1951 години (не узимајући у обзир број радника који су већ



запослени и који ће бити запослени (у току ових 5 година у 
савезним индустриским предузећима у Македонији); број КС 
у  индустрији, рударству и електропривреди од 12.285 у 1939 
години на 257.212 у 1951 години, то јест за 21 пута вшле.

Исто тако у електропривреди лланом се предвиђа иско: 
ришћавање наше богате водене енергије за подизање низа 
малих и великих хидроцентрала које ће нам створити солидну 
енергетску 6 asiy за даљи развитак наше индустрије. Произ- 
водња електричне енергије у Македонији у 1939 години била 
j e  свега 8 милиона киловата или на једног становника го- 
дишње je долазило свега 8,2 киловата. Током Петогодшпњег 
ллана предвиђа се да се производња електроенергије подигне 
на 215 милиона киловата тј. за 27 пута више, a no сталов- 
нику 178 киловата, то јест 22 пута више.

He мањи значај има Петогодишњи план за даљи разви- 
так пољопривреде у Македонији. Сам развитак индустрије 
и електричне енергије неминовно ће се одразити и на даљи 
ток развитка наше пољопривреде, а особито у лакшој и 
брлсој преоријентацији наше .пољопривреде на индустриске 
културе. Наша he пољопривреда у Македонији током Пето- 
^одишњег -плана добити 102.000  хектара нове обрадиве по- 
!вршине земље. Ако би узели садашњи принос жита по хек- 
тар.у, то би новом обрадивом површином добили 10 пута 
Ћише жита од оне количине коју да.нас мора да увози наша 
јРепублика из житородних република да би надокнадила 
дефидит у житном фонду. Највећи део обрадивигх површина 
'предвиђен планом добиће се исушивањем мочвара. Од 75 .000  

хектара површине која ће се мелиорисати, знатан део отпада 
на блата. Петогодишњи план предвиђа исушив-ање свих 
мочвара, а особито оних у сливу реке Црне, Вардара, даље 
Моносгштовског Блата, Струшког Блата итд. За илустрацију 
каводим да je у бившој Југославији за пуне 23 годиие ме- 
.лиорисало само 700 хектара или 0,9’% површине која je 
подлежала мелиорацији. Неоспорно да je привредни значај 
ових радова огроман. Али још већа важност и неоцењива 
вредност ових мелиоргционих радова за Македонију, и 
уопште за целу нашу државу, лежи баш у томе да, ће се 
једном заувек отстранитк огромња легла маларије. Најбоље 
faz се оценити значај ових радова када се има у виду да iv 
■Македонији годишње бслује од маларије 300.000 људи, ако 
не и више. Крајем Петогодишњег плана македонски народ 
биће једном заувек спасен ове страшне болести која га je 
годинама физички исцрпљивала и десетковала..



Ja изражавам велику захвалност македонског народа 
Са>везној влади и лично другу Титу што je предлог наше 
републиканске владе у погледу потпуне ликвидације ових 
огромних маларичних површина наишао на гцуно разумевање 
и унесен у Предлог закона о петогодишњем плану развитка 
«ародне привреде.

Једна врло значајна и позитивна црта нашег Петогоди- 
шњег плана . јесте у томе што се њиме одлучно прилази 
преоријентацији пољопривреде у Македонији од житних 
култура на производњу индустриских биљака. Иако су сви: 
економски разлози говорили упорно за то да пољопривреду 
лг. Македонији треба преоријентирати на индустриске културе,.

бившој Југославији у овом погледу и с у  се постигли ни- 
какви резултати. Напротив, статистички подаци показују да 
су се смањиле и оне површине које су за в.реме турског роп- 
ства биле засејаване индустриским култ|\ра,ма. Политика: 
(противнародних режима била je: извући из пољопривреде 
што више и не дати јој ништа. Оваква политика довела je. 
и морала je довести, до назадовања пољопривреде по свим 
линијама, особито у индустриским култ.урама.

Значај преоријентације пољопривреде у Македонији- 
)може се, углавном, свести на следеће: већом производњом 
индустриских култура, особито дувана, lyeehaihe се знатно и 
наш извозни фонд и осигураће се нашој индустрији по- 
требне машине из иностраиства. У погледу памука, ова пре- 
оријентација обележава први одлучан корак у тежњи да 
ш ш а држава постане што независнија од иностранства у по- 
гледу увоза овог важног артикла. С друге стране, огромне 
количине девиза, које су се за памук и памучне производе 
кретале пре рата -око 1,5 милијарде, биће уштеђене и иско- 
ришћене за бржу индустријализацију наше државе. У по- 
(Гледу пиринча, на крају Петогодишњег плана две трећине 
!предратне .потрошње задовољиће се унутрашњом производ- 
н>ом. Нема оумње да ћемо у првим годинама другог петого- 
дишњег плана постати потпуно независни од иностранства у 
погледу ових двеју последњих и других важних индустри- 
ских и суптропских култура.

Код наших откупних цена, које воде особиту бригу за 
M H T e p e c e  широких произвођачких маса, преоријентација на 
^индустриске К|ултуре повећаће неколико пута приходе нашег 
лроизвођача и за кратко време извући ће се наше село из 
вековне економске и културне заосталости. Као дсжаз за то 
наводим следеће: у 1946 години у нашој Републици од:



јукулне површине ораница житарицама. je било засејано 60'% 
а индустриским културама засејано 6,3%. Бруто добит од 
свих житних култура износила* je 1,093.622.770 а од инду- 
стриских култ.ура 1,131.912.844 динара.

Из овог примера може се оценити огроман значај прео- 
ријентације у пољопривреди Македоније на индустриске 
културе, који прелази оквире наше Републике и има опште- 
државни значај. Баш због тога биће потребни напори да се 
на овоме сектору премаше планом предвиђени оквири.

Петогодишњи' план предвиђа не само економско узди- 
зање нашег народа већ у исто време омогућује му да се 
одлучно подигне из вековне кулцурне заосталости и да се 
приблилси културном нивоу других братских народа.

Број основних школа у 1951 години износиће два путЗ( 
више у односу на 1941 годину. Број ученика у основним 
школама биће за 70% већи. Број гимназија повећаће се за 
више од два шута а број ученика у њима за више од три и 
«по пута. Број учитељских школа повећаће се за три nyrai, a 
број ученика у њима за четири пута у односу на 1941 годину. 
У бившој Југославији у Скопју je постојао непотиун фило- 
зофски факултет. Данас ради потпуни филозофски, а у току 
године почиње рад и медицински факултет. Тиме je став- 
љена основа за први македонски универзитет који ће се у 
току 'Петогодишњице проширити. Исто тако у току Петого- 
дишњег плана отвориће се низ нових културних установа, 
музеја, музичких школа, театра, културних домова, читао- 
ница итд. Петогодишњи план предвиђа изградњу 600 зграда 
за  основне школе, 60 зграда за прогимназије, 17 за гимна- 
зије, изградњу универзитетских зграда и института, сту- 
дентског дома, народне библиотеке и др.

Петогодишњи план предвиђа и остварење једног вели- 
ког задатка који за наш народ има огромну важност — a to  
•je ликвидација неписмености. He може се говорити о ствар- 
иом подизању народа, не само у културном погледу но и у 
сваком другом, без ликвидације тог великог зла.

Све то што ћемо у ток|у Петогодишњег плана остварити 
на културном пољу, даће нам могућности да огсшти културни 
ниво нашег народа подигнемо на такву висину која ће зна- 
•чити ликвидацију културне заосталости наше Народне Репу- 
блике Македоније, која ће значити за наш народ hcthhckiv 
културну револуцију.

Закон о петогодишњем плану претставља крупан дога- 
ђај у историји наших народа. Он je лрекретница у нашем



економском развитку, јер претставља крај заосталости, слу- 
чајности, спорости и стихијности у привредном развоју 
наше земље. Самим тим он означава почетак брзог коорди- 
нираног и планског развоја наших производних снага.

Петогодишњи ллан долринеће још јачем учвршћењу 
братства и јединства наших народа, искованог у народж;- 
ослободилачкој борби, јер му даје солидну економску 
основу.

Он истовремено доприноси брзом уклањању вековне за- 
осталости Народне Републике Македоније. Наш привредни 
план je још један доказ доследности у политици националне 
равноправности на којој се учвршћује братство наших на- 
рода. Привредни план je исто тако доказ да се iy нашој 
рем̂ ЂИ речи од дела не разликују и да национална равно- 
Лравност прокламована у данима славне народноослободи- 
лачке борбе, налази доследну лримену у Петогодишњем 
плану.

Јасно je да се тиме не исцрпљује значај нашег плана. 
Његов огроман значај произилази такође и из чињенице да 
ће он још више допринети учвршћењу националне независно- 
сти наше земље и повећаће још више њену одбранбену 
спосабност.

Петогодишњи план подићи ће благостаље нашег радног 
народа. Он ће истовремено још више развити стваралачки 
елан широких радних маса, јер лред њима отвара лерспек- 
тиве срећне б|удућности.

Петогодишњи план не само да ће решити низ економ- 
ских питања, него ће такође крчити пут друштву ка вишем 
ступњу, крчиће пут социјализму. Схватајући борбу за испу- 
њење плана као борбу за социјализам, наше ће радне масе 
још више развити стваралачки елан и радни хероизам.

Македонски народ оцениће не само значај Петогоди- 
шњег плана него и напоре које треба да уложи за његово 
•испуњење. Заједно са осталим народима Лугославије, под 
руководством друга Тита, он ће испунити своје обавезе из 
Петогодишњег плана свестан да ће тиме допринети сопстве- 
ном напретку као и капретку деле братске заједнице.

Зато изјављујем да ћу гласати за предложени законски 
пројект. (Аплауз).

Претседавајући: Одређујем одмор од десет минута.



(После одмора)
Претседавајући: Настављамо рад. Реч има народни по- 

сланик Нико Павић.
Нико Павић (HP Црна Гора): Прелаз на планску при- 

вреду, доношење првог Петогодишњег плана н.аше земље, 
иако се још није нацунило ни две године од завршетка рата, 
говори да je то нужан захтев новог друштвено-економског 
поретка Федеративне Народне Републике Југославије, ну- 
нсан услов нашег даљег несметаног развоја. Истовремено je 
то и доказ нашег досадашњег правилног развоја и успешног 
решавања свих претходних питања. To значи да су наши 
«ароди у новој, Титовој Ј.угославији постигли такав степен 
свести и организованости, унутрашњег јединства и снаге и 
међународног угледа да се спремније и јединственије него 
иједна друга земља, осим Совјетског Савеза, могу свим сн.а- 
гама бадити на испуњење таквог великог задатка. To je још 
једна потврда да смо заиста постали господари своје суд- 
бине и свесни ствараоци своје историје. Испуњење Петого- 
дишњег плана претставља конкретну изградњу наше лепше 
будућности. Реални и на научним основама ттостављени еле- 
менти на којима се заснива план, у стваралачким радним 
рукама наших народа претстављаће такв(у, снагу која ће из 
темеља изменити изглед наше земље и живот трудбеничких 
маса. Основна гаранција да ће то тако заиста бити лежи у 
нашој неизмерној морално-политичкој снази. Та снага je ре- 
вултат борбе и рада, резулт.ат огромног искуства наших на- 
рода; она je поникла и израсла кроз све оно што су наши 
народи преживели и савладали у току задњих неколико го- 
дина. Велики друг Тито водио je, учио и васпитавао наше 
народе на херојске подвиге у борби и раду. Кроз Tty( школу 
наши су народи упознали себе, стекли веру и самопоуздање. 
Тај народни елан рушио je све препреке. Он je данас основна 
карактеристика наше нове отаџбине. Широм земље ори се 
песма рада слободних људи и народа који граде своју 
лепшу будућност.

Два су основна искуства из којих се ова снага развила. 
Прво, сваки задатак који се поставио пред наше народе био 
je истински народни задатак, народна Н|у,жда и лотреба, за 
корист народа, за корист радних маоа, за њихову бољу бу- 
дућност. Друго, задаци су се постављали онда када je било 
услова за њихово остварење и тако je дошло до нових 
односа појединца према заједници, нових односа народних



маса према својој власти и држави, према иародном и др- 
жавном воћству нове Југославије — и то ново безгранично 
међусобно поверење, поуздање и љубав, извор je наше неис- 
црпне моралне снаге. To je заиста реалан и материјалан чи- 
нилац за план и основа нашег самопоуздања ју, стуно оства- 
рење Петогодишњег плана. To je заист.а оно што у нашој 
земљи мора видети и уочити сваки поштен човек. Због тога 
нас можда највише мрзе непријатељи. Они не могу да под- 
несу бујицу народног елана који ствара чуда. Како код 
тога бедно изгледају реакдионари, разне приши.петље и при- 
жељкивачи туђег туторства над нашом слободном домовином! 
Они све могућно чине да омету наше народе jy; њиховом ходу 
напред. Али исувише су они мали да би то могли учинити- 
^ узалудно роваре, јер наши народи сигурно иду својим 
путем.

Другови народни посланици, неоспорно je да ће Hamif 
народи, ако се осврнемо на наш најскорији развој, заиста 
остварити у потпуности и овај задатак. To he бити огроман 
преображај jyj нашој земљи. Ојачаћемо у сваком погледу и у 
свим правцима, даћемо материјални оелонац, пун садржај и 
•чврстину народној власти и новом економско-друштвеном 
поретку. Порашће одбранбена снага наше отаџбине, побољ- 
шаће се животни стандард широких народних маоа, а радовиг 
на остварењу плана, уз све резултате који из тога произлазе, 
развиће даље наше сн.аге, снаге нашег народа, развиће онај 
тип и онај пример новог човека, који се стварао кроз нашу 
борбу и у раду на обнови, тип борца, ударника и новатора 
■за кога je рад за добро народа п отаџбине највећа част.

Петогодишњи план укљ|у,чио je у себе све оне велике 
позитивне тековине наше ослободилачке борбе дајући им 
пуну животну снагу. Он je примена програма нашег Народ- 
ног фронта, примена и оживотворење нашег Устава, a то 
обезбеђује да наши народи незадрживо иду напред. Ту je 
братство и јединство нашег народа добило свој пуни израз 
,у посебној бризи која се поклања републикама које су при- 
^редно заостале.

Међу те републике спада и Народна Република Црна 
Гора. Црногорски народ много je пропатио у својој исто- 
рији: водио je јуначку борбу за своју слободу и истовре- 
мено необично je много патио од оскудице и сиромаштв!а. 
Од тога га није ослободила ни бивша Југославија. Напротив, 
црногорски народ у бившој ненародној Југославији био je



и остао пасторче, изложен и даље повременој глади, оталној 
оскудици и непрекидном исељавању.

Петогодишњи план измениће из темеља Народну Реду- 
блику Црну Гору. И баш оно што je досада доживео наш 
народ у братској заједници са осталим народима у новој 
Федеративној Народној Републици Југославији уверава ra 
да ће брзо ликвидирати и оно што му je још од неприја- 
теља остало, -а то je заосталост наслеђену из времена бивше 
•Југославије. План даје нашем народу највећ(у могућност да 
се заувек ослободи глади, оскудице и печалбарског сељења. 
Црногорски сел»ак, који се толико патио, биће уздигнут на 
степен напредног паљопривредника. План предвиђа, лре 
свега, велике радове на мелиорацији земљишта, повећање 
обрадиве површине, исушење Скадарског Језера, које je 
било сан н-ашег народа за све време бивше Југославије. Исто 
тако извршиће се рејонизирање пољопривреде. У овом ве- 
ликом делу наше земље моћи ће да се raje јужне кул- 
туре и сада ће се, инвестицијама које предвиђа Петогоди- 
шњи план, повећати површине које ће се засејати1 памуком, 
јјужним воћем и другим индустриским биљкама, а наука и 
средства за обрађивање ставиће се нашем сељаку на распо- 
лагање. Тиме ће бити учињено све да наша Република >по- 
стане привредно натгредна земља.

Исто тако наши сточарски кр-ајеви повећаће умногоме 
број стоке, нарочито оваца, за које ттостоје врло повољни 
услови. На, тај начин ми ћемо створити и прву индустрију. 
Управо досада у Црној Гори, може се рећи, није ни посто- 
јала индустрија. Гајењем што већег броја ов^ца и памука 
омогућиће се у нашој земљи подизање текстилне индустрије. 
Петогодишњи план предвиђа и опсежна испитивања у обла- 
сти рударства.

Све ове велике задатке прихватиће наш народ одушев- 
љено. Он ће уложити све своје силе, као и у току народно- 
ослободилачке борбе, да и на овом фронту, на фронту рада, 
оправда оно огромно поверење и оно поштовање које je 
стекао својом борбом кроз историју и у to kiv  народноосло- 
бодилачке борбе код братских »арода Југославије.

Изјаељујем да ћу са одушевљењем гласати за Петого- 
дишњи план. (Буран аплауз).

Претседавајући: Реч има народни посланик Ђуро Сала].
Ђуро С&лај (Изборни срез Славонски Брод, HP Хрват- 

ска): Другови народни посланици, Приједлог петогодишњег



плана индустријализације и електрификације наше земље, 
који Савезна влада подноси Народкој скупштини на разма- 
трање и одобрење, од хисториског je значај.а за радничк^у 
кла,су и чиТав наш народ. Радни народ са одушевљењем ће 
та поздравити и примити на извршење.

Већ сама чињеница да прелазимо на Петогодишњи плаи 
■индустријализације и електрификације најрјечитије говори 
да се у нашој слободној отаџбини остварују тежње и циљеви 
радног народа како на економском тако и на лолитичком 
пољу. Радни људи под воћством нашег вође и учитеља мар- 
шала Тита у сваком погледу постају свјесни (управљлчи др- 
жаве радног карода —- градитељи своје љепше будућности.

Остварењем Петогодишњег плана индустријализације и 
електрификације уклонићемо техничку и културну заоста- 
лост у привреди коју смо наслиједили из старе Ј|угославије 
и ударили чврсте темеље социјалистичкој економици.

Радничка класа и наша херсјска омладина показали су 
у- току двије године на лољу обнове и изградње наше разо- 
рене лривреде, с једне стране невиђени радни ела-н и љубав 
за  Титову Југославију, a с друге стране способност да орга- 
низуј(у рад на новим социјалистичким принципима.

Али Петогодишњи план индустријализације и електри- 
фикације поставља пред радни народ, а напосе пред синди- 
калне организадије, нове тешке и сложене задатке. План 
обавезује синдикалне организације да усаврше организацију 
такмичења тако, да оно -постане својина широких радних 
■маса — читаве радничке класе. Морам признати да услијед 
слабе организације такмичења постигнути резултати досада 
заостају за еланом радних маса, ма да су они веом-а значајни 
•и велики.

Недовољна пажња побољшању технолошког продеса^ 
производње, организацији радног мјеста, увођењу радних 
норми, затим |уравниловка у плат.ама и недовољна брига око 
снабдијевања радника, у великој су мјери кочили да се по- 
стигне још већа производност рада. Синдикалне организа- 
ције у много случајева сматрале су да то нису лроблеми које 
треба оне да рјешавају. Да би се уклонили ови недостацн 
потребна je много тјешња сарадња између синдикалних 
организадија и управних привредних органа.

План ће омогућити да такмичење буде што конкрегније, 
да радници и службеници непосредно проузимају обавезе из 
плана на одређене рокове, да провјеравају резултате, да 
испитују своје способности и уносе више иницијативе на



пољу нове организације рада. Даље, потребно je да се 
отстране стара схват.ања лрема раду, да се заведе нова радна 
дисциплина тако да сваки радник на свом радном мјесту 
искористи радно вријеме до максимума. Ми то можемо и 
морамо постићи, јер само на тај начин осигураћемо испу- 
њење Петогодишњег плана, на тај начин осилурат ћемо сни- 
жење трошкова производње и подизање мапгеријалног и кул- 
турног благостања н.ашег народа на виши степен.

Нема сумње да су рационализаторсгво и новаторство 
један од главних фактора који ће извршити прекретницу у 
нашој организацији рада. Они ће учииити рад лакшим, про- 
дуктивнијим и осигурат ће већу реалну надницу радничкој 
класи. Том питању синдикалне организадије M o p a j iy  посве- 
ћивати нарочиту пажњу, тако да и најмањи проналазак не 
остаие неискоришћен, да приједлози иокусних радника за 
■усавршавање рада буду на вријеме и правилно примијењени. 
Из редова ударника и новатора треба да се изграђују нови 
стручњаци које траже наше нове грађевине, наше нове твор- 
нице и рудници.

Испуњавај.ући план, синдикалне организације морају по- 
свећивати нарочито бригу за живот р.адника и службеника, 
за оне људе који ће понијети план на својим леђима. Пошто 
наш Петогодишњи план предвиђа изградњу разних санато- 
рија и одмаралишта за раднике, то синдикалне организације 
морају водити рачуна да се и овај дио пла.на паралелно са 
привредним планом на вријеме оствари. Осим тога предви- 
ђена je изградња радничких стакова чије остварење треба 
свестрано да ттомогну синдикалне организације.

Ми смо свјесни да ће на путу за оств.арење Петогоди- 
шњег плана индустријализације и електрификације бити 
р^зних тешкоћа. Но, ми смо научили све тешкоће савла- 
■ђивати. Биће покушаја од стране народних непријатеља да 
нас шутем лажи и клевета, а и отвореном саботажом, ометају 
на нашем путу. Због тога je лотребно да радничка класа и 
сви наши радни људи истовремено са осгваривањем плана 
воде непрекидну борбу против ових штеточина. Треба на 
еваком кораку појачати будност и провјеравати сваког поје- 
динда, шта и како и у чију корист ради.

Петогодишњи план индустријализ.адије и електрифика- 
ције претставља за радничку класу, њезине синдикате, за 
читав наш народ нову моћцу лолугу, која ће га покренути 
на нове величанстве-не радне подвиге. Он ће покренути наш 
народ у нове побједе, за моћ и величину наше отаџбине.



Под мудрим воћством нашег маршала Тита остварит ћемо 
наш Петогодишњи план не само у предвиђеном року, већ и 
прије рока.

Изј.ављујем да ћу гласати за овај законски приједлог. 
(Аплауз).

Претседавајући: Реч има народни .посланик Радомир То- 
доровић.

Радомир Тодоровић (HP Србија): Другови народни ло- 
сланици, живот друштва и појединаца оличен je у раду и 
само рад ствара боље услове и остварује бољи живот. Зато 
рад треба да буде дужност сваког појединца, а рад без плана 
то je лут луталице који не зна куда иде ,и, иако има циља, 
никада не може стићи. To су знали и наши дедови и праде- 
дови и зато су псстојале прве ћелије друштвене, јаке поро- 
дичне задруге и iy њима су стварани сезонски пољолривредни, 
финансиски и други планови. Само домаћинства која су 
имала израђене такве планове могла су се одржати дуже у 
бурним временима и показати добре резултате јер су и у 
њима биле правично расподељене и радне дужности и жи- 
BGTHe потребе. На жалост, у државној управи старе Jiyro- 
славије није било тако, зато што се властодршци нису хтели 
народу да обраћају и да од њега уче. Радило се без плана, 
а газдовало без рачуна и без одговорности. Зато смо ми јо.»ш 
,у то време тражили лланску лривреду и она je иста,кнута 
као најглавнија тачка у програму Народне сељачке странке.

Овај Предлог закона о петогодишњем привредном плану 
најважнији je законски предлог од свих који су после Устава 
долазили у овом дому. Зато je овај предлог требало раније 
доставити народним посланицима да га темељно лроуче, да 
не би било каквих пролуста и грешака. (Граја и пррхести у 
дворани). У одбору Већа н.арода ja сам гласао за овај пре- 
длог и изјављујем да ћу и овом приликом гласати, али хоћу 
да ставим извесне примедбе и да дам извесне сугестије ради 
његовог сигурнијег и потлунијег остварењ.а,. (Жагор).

У прошлом заседању на једној нашој заједничкој сед- 
ници, по речима друга Пенезића остало je спорно питање 
да ли сам ja сељак или нисам, али ja. ћу ишак без икаквих 
демагошких разлога, како то неки предговорници рекоше, 
да се задржим највише на пољолривреди, зато што сеЛЈаштво 
чини 3/4 нашег «арода и зато што ће сељак у борби за 
остварење Петогодишшег плана морати да се бори уз недо- 
вољно производних средстава, са непредвиђеним природним



условима и елементима. „Празна не пуца”, каже наш народ, 
|јер он зна да je гладном човеку тешко радити. И његова je 
дужност да спреми храну ономе који ће му «аправити добар 
тглуг, пошто без доброг плуга нем.а хлеба. Од сељака и ру- 
дарског радника зависи снабдевање индустрије свима по- 
требама за рад. Они се морају сматрати покретачима опште 
народне привреде и зато су они главни лроизводни фактори. 
Зато je потребно посветити пажњу што' бржој и лакшој на- 
*бавци пољопривредних алата и улростити њихову расподелу. 
<У члану 12 овога .предлога се каже да треба развити меха- 
низацију у пољопривреди и пољопривредне произво-ђаче 
снабдети потребним средствима за производњу. Ja верујем 
да je  и досада много штошта учињено у томе погледу» али 
мпак сељак не долази тако лако до алата. Ja мислим да je 
то више последица рђаве расподеле или бирократског рада. 
(Наш сељак није навикао, није васпитаван да набавља алат 
‘на неколико месеци раније. Он обично иде да купи алат када 
\му je потребан, а ако je куповина отежана разним процеду- 
рама онда он изгуби драгоцено време кад треба да ради. 
fJa сам био очевидац кад су сел?аци одлазили два до три 
шута у град да купе једну обичну алаткју која не вреди више 
к>д сто динара. To се не сме десити и то треба отклонити 
•бољом ор1'анизацијом посла. Нико неће купити више алата 
него што му треба. Ja знам да ми имамо довољно ашова, 
српова и мотика који су потребни сељаку и дешава се да 
сељак одлази од одбора до одбора и тамо му се говори да су 
контилгенти исцрпени и он мора ићи у окружни одбор да би 
дошао до .алата. Да би се привредни план што брже оства- 
рио, то треба да се избегне. Треба смањити пубитак драго- 
ценог времена онда када треба да се ради. To се може оства- 
рити правилном расподелом на срезове, али ипак оставити 
'да у случају недостатка у извесним селима сељади могу у 
градовима, уз обичну лотврду месног одбора, набавити по- 
требне алате. Ja мислим да мотика није исто што и свилене 
чарапе па да неко купи да му она стоји под стрејохм.

Поред житарица и индустриског биља, ради остварења 
•овог привредног плана, важну 1улогу игра и сточарство. He 
да се замислити ни једна пољопривредна гран.а у нашоЈ 
'земљи без доброг и напредног сточарства. Сточарство je 
)много страдало како у рату тако и у овој последњој години 
дана. Несташица сточне хране у Источној Србији и у 'неким 
!другим нашим крајевима траје већ две године а у овој го- 
!дини највише се показала и од ње cv највише страдале овце,



jep cy сасвим рђаво зазимиле. Ујесен када овца треба да се 
потхрани, да са мање хране презими, она није нигде могла 
иаћи хране. Била je таква суша да ју je и прашина лушила. 
Зато су «ам овце са сасвим слабом вуном, са слабим јагња- 
дима и нема изгледа да ће за годину две дана дати оне ре- 
(зултате који се од њих очекују. А ми знамо да je нашој 
индустрије потребна, поред исхране, још и наша домаћа 
’вуна. Овде се предвиђа да се произведе два пута више 
крмног бил>а ради унапређења нашег сточарства. Али, дру- 
гави и дрјугарице, скоро je изашла Уредба о обавезном засе- 
јавању ораница, у којој није објашњена површинакоја треба 
да се засеје под крмним биљем. Ја'сам својим уигима слушао 
како je један руководилац у једном месном одбору казао 
једном сељаку: „Немој ти сејати детелину, jep по овој 
уредби то ти се неће лризнати, ми ћемо то разорати,!. Ja 
мислим да међу нама има више пољопривредних стр.учњака, 
а онн добро знају да једна четвртина ловршине обрадивог 
земљишта треба да буде под крмним биљем а поготово тшд 
детелиштем и луцериштем, јер детелина сише азот из ваз- 
духа који снабдева земљу том храном. Поготово а.ко хоћемо 
да наше сточарство напредује, ми треба да настојимо на 
томе, јер од тога ће бити само користи а не штете. Зато то 
у привредном пл-ану треба исправити.

Друг Благојевић, на моју примедбу, рекао je да je закон 
увек старији и јачи од уредбе. Ja мислим да ми не треба 
тако да меримо ко je јачи, јер ако се уредбе објашњавају 
инструкцијама онда су инструкције јаче и од закона и уре- 
даба. Често се због тога рђавог разумеван>а не пошт.ују ни 
уредбе ни закони. Зато би требало дати објашњења и све 
то довести у оклад да нигде не шкрипи, да буду и вуци сити 
<и козе н.а 6pojiy.

После житарида, индустриског биља и сточарства наша 
еемља спада у земље најбогатије у воћарству.

Овде, у овоме привредном плану доста се поклања 
пажња ваћарству, али то не треба да остане само у ци-фрама. 
Наше воће се већ налази у доста бедном стању због тога 
што га нападају'разни инсекти и штеточине и ми* морамо 
да га бранимо од тога. Ja сам о томе говорио и у одбору и 
'сада напомињем да би требало предузети потребне мере да 
би се наше воће на време заштитило. Пре свега потребке су 
(прскалице. Ja сам путовао са једним другом, директором 
;једне ливнице, и он ми je рекао да поред осталога лије у 
тој ливници и те прскалице, али je признао да je расподела



тих прскалида доста отежана. Он je затим додао да неке 
^ а т к е ,  које се производе у тој ливници за ситније лотребе 
^земљорадника, могу да се ставе на слободно куповање, јер 
*их има iy довол>ном 6poivr. Такав je, на пример,, случај са 
точкићима за прашаче којих je било у довољној количини, 
■али су били стављени у пла«ск,у1 раеподелу. Рекао ми je да 
je извесну количину тих точкића ставио на слободно распо- 
лагање и слободну продај.у на своју руку.

Ja мислим да се и остали треба н.а њега да угледају, јер 
су то ситнице које чине велике сметње <у пољопривреди. 
-Воћне прскалице израђује и предузеће „Пролетер” на Лаза- 
ревачком друму. Оно има на лагеру доста тих прскалица које 
нису расподељене. Извесним произвођачима речено je да се 
те прскалице не могу продавати појединцима, него треба 
'претходно да их узму задруге. Ето, видите, због бирократ- 
<ског начина пословања наноси се штета нашој пољопривреди 
а поготово воћу. У Шумадији ове године није ниједма 
шљива опрскана против штитасте ваши, јер су прскалице 
које одбори имају биле заузете у граду због калифорниске 
ваши која се појавила у нашем крају. Шљива, дакле, није 
прскана, а има лута и начина да се и сада спасава од шти- 
тасте ваши на време, на пример, средством никотиш, само 
треба те прскалице на време доставити воћарима.

Воћарству прети још једна опасност. To je опасност 
против које смо се борили ми који смо се бавили воћарством 
и интересовали у бившој Југославији — то су зечеви. (Смех). 
У бившој Југославији смо  н а  скуповима 'подизали г л а с  
'иротив властодржаца зато што нису зецз огласили за ште- 
точину не оамо у воћарству него и у шумарству. (Смех). 
Смејте се колико хоћете, али можете се уверити у то 
« сами. Они су тако поступили ради уживања iyi лову. Ja 
мислим да вам то неће одобрити ниједан сељак пољопри- 
(вредник и воћар. Зец je једна велика штеточина и за гради- 
нарске усеве и за воће поготову (Смех). Ако се тако будете 
и даље смејали ви ћете заштитити једног дана и лисице и 
вукове. To није смешно него жалосно.

Ja сам запазио овде још једну бригу Владе у овоме Пе- 
тогодишњем плану. Запазио сам једну добру ствар, да се 
«астоји да се наша пољопривреда помогне тракторима и 
^машинизираним справама. To je добро и с тим треба што пре 
'Пожј^фити. Али пре но што се оствари та шира производња 
да се задовоље сви крајеви, потребно je искористити рацио- 
■нално и оно са чиме данас раполгжемо. Пре неколико дана

'  №



ви сте читали у „Борби” да у пожаревачкој тракторској ста- 
ници четири нова трактора леже неупотребљена. (Приговори 
и жагор у посланичким клупама). Ја хмислим да то није само 
случајно, можда je то нека саботажа, тај управник je изја- 
вио да нема довољно тракториста (Смех), а ja мислим да 
тракториета има довољно кад се стално одржавају курсеви 
1за трактористе у нашој земљи. Само треба учинити једну 
правичнију расподелу и да. они не буду запослени на неком 
другом месту као што се то обично код нас дешава. (Жагор). 
У бившој Југославији неки сељаци су школовали о држав- 
ном трошку своје синове у пољопривредним школама, a 
они сучесто постајали општинске ћате. Бојим се да тако 
не буде и оа трактористима које држава данас школује. 
(Смех). Ja ћу да кажем да има тракториста у Шумадији, 
који1 су запослени на другом месту, на np., као кондуктери 
на аутобусу. О томе треба да се поведе рачуна, да трактори 
не остану неискоришћени услед недовољног броја тракто- 
риста који би били запослени на другим пословима.

Ja мислим да je крајње време да се свако постави на> 
своје место па да се онда иде сигурније у остварење Пето- 
годишњег плана. Руководство треба да je свесно своје улоге 
и свога задатка, као и своје одговорности, и ту одговорност 
треба св-аки да носи. Један мој сељак, који je мало хром, 
kao сиромашан ради нап-олицу и сваке године даје вишак 
жита, рекао je једном руководиоцу: „Друже, мање причај 
а више ради”. (Смех). Он je рекао томе руководиоцу: „>Кито 
које ja дајем не расте оамо са њиве него и са мојих гура- 
вих леђа! Ja бих ти рекао да се не треба бавити само 
конференцијама и причама, него будак у шаке па у ледину”. 
Ja мислим оамо ће се тако остварити овај Петогодишњи 
план. (Жагор и приговори).

Треба и у пољопривреди организовати пољопривредне 
изложбе. Треба и тамо загледати, јер и у пољсшривреди има 
ударника који више производе на сличној парцели него 
остали. Зато треба организовати пољопривредне изложбе да 
се види ко боље производи, да народ види где може да се 
■нађе боље семе и да се на боље угледа. Мислим да je крајње 
*време да. и наша пољопривреда напредује како треба.

Друг Виловић у свом јучерашњем говору рекао je да je 
у нашем Петогодишњем плану изнето цифарско благостање. 
Ja мислим да не молсе бити цифарско благостање него да 
благо-стање може бити само ако се те цифре остваре. А да



•би се те цифре и оствариле, рекао сам да треба свакога по- 
ставити на своје место. (Жагор и приговори).

Поред тога загледаћу се мало у те цифре, пошто оне на 
једном месту показују да није све онако равномерно раепо- 
ређено.

Приликом нашег рада у Одбору за привредни план и 
финансије, залазили су другови Турковић, Стојановић па и 
Ija да ће се индустриска производња обуће у поређењу са 
1939 годином до 1951 године повећати и то: за 136% кожна 
обућа, за 91'% гумена обућа, а да ће се производња гумених 
•опанака повећати за 550%. Другови, ja  мислим да гумени 
•опанак није здрава обућа, а поготово није здрава за онога 
који дневно за нлугом препешачи до 50 км. Ja мислим кад 
се већ оскудева кожом, ондз треба гуму употребити за 
ш раду ципела и да гума буде правилно расподељена. Гума 
треба! да буде употребљена и за ципеле па и за чизме које 
се зњми носе, јер гума не гори зими, јер тада није тако 
шкодљива као лети. Осим тога кад се гума употреби за 
*израду ципела, она није тако шкодљива, јер je изолована 
кожсш, док je гумени опа.нак шксхдљив и онога. ко га носи 
у  току две године осакати. Због тога ja, др.угови народни 
лосланици, предлажем да се овде учини исправка. Ако већ 
мора гума да се утроши, онда je потребно да се праведно 
расподели и да се утроши и на ципеле и чизме, а не искллу- 
чиво на опанке који нису за лето. (Жагор и смех).

Другови народни посланици, смејали се ви или не, ако 
вам овај привредни нлан лежи на души, ако њему искрено 
лриступите, ви морате сваку примедбу озбиљно примити и 
схватити, а ако не, онда привредни план биће само благо- 
стање у цифрама, као што je друг Виловић јуче овде рекао.

Претседавајући: Има реч друг Добросав Томашевић.
Добросав Томашевић (Изборни срез колубарски, HP Ср- 

бија): Пред нама je Предлог закона о пет.огодишњем ллану 
који предлаже Влада ФНРЈ. Овај план je последица народно- 
ослободилачке борбе; он je њен успех. Као што су наши на- 
’’роди Уставом, који je донео овај високи дом, озаконили 
своју политичку слабоду, тако ће наши народи Петогоди- 
шњим планом учврстити нашу економску слободу. Другови, 
сам.а констатација да смо ми у тако кратко време, као што 
'ey нагласили многи предговорници, донели основне законе 
наше економике, иашег благостања, законе који he омогу- 
;ћити да се подигне благостаље радног човека села и града,



— дражи наше непријатеље. To je оно што они не могу да 
гледају. Другови, наше село било je  пре рата тако запу- 
штено, т.ако заостало, тако бедн-о, тако соцкјално незбри- 
нуто, како у логледу исхране, тако и ,у> погледу одевањау 
просвете и заштите здравља, баш кривицом оних који данас 
критикују овај наш Петогодишњи план.

Предговорник Радомир Тодоровић каже да му je друг 
Пенезић рекао да није земљсрадник. Ja га не познајем, али- 
из једног његовог цлтата из говора заиста бих могао тако 
закључити. (Смех). Он каже да тражи од Владе, од Народ- 
'ног фронтз, да се постарају да брзо набаве све оне суро- 
гате који су потребни да се прска воће, јер ће га инсекти 

разне штеточине упропастити. Ми знамо да препарати 
који се употребљавају за уништавање ин-секата, потпуно 
уништавају и плод и цвет и лист (Радомир Тодоровић: To- 
није истина), и зато се они не употребљаеају онда кад листа 
шума. (Смех. — Глас: To Тодоровић не зна!).

Другови, несумњиво je  да се из целог излагања Тодо- 
ровићевог види тенденција да се истакне тобоже тешко- 
стање сељака, да се одвоји сељак од радника, да се фронг 
радника и сел>а1ка разбије, а кад радник и сељак буду одво- 
јени, онда je сигурно да ће их зајашити они који су их ја- 
шили и раније. (Одобравање). To je  он на крају својим за- 
кључком и рекао, када je  казао да je  наш привредни план 
само једна цифарска претпоставка, то јест жеља да то буде 
цифарска претпоставка.

Другови, несумњиво да поред ових изјава које су наме- 
њене за „кроз прозор”, поетоје извесне чињенице које, на 
сваки начи«, не могу бити за потцењивање. Ми знамо да 
народие власти, Народни фронт и народни одбори, усредсре- 
ђују сву своју делатност у правцу што бржег напретка, али 
не на иницијативу појединаца као што су предго.ворник или 
његови другови, него баш на иницијативу Владе ФНРЈ под 
“воћством друга Тита, чијом je иницијативом и дошао овај 
наш први Петогодишњи план. (Аплауз).

Ако резимирамо цифре Петогодишњег ллана, ако погле- 
дамо у перспективе шта треба он да нам донесе, онда ће се 
јасно видети колико се у њему полалсе баш на пољолри- 
^реду. Из реферата друга Хебранга јасно се види да je <v 
нашој земљи, поред индустрије, која je код нас несумњиво 
кзостала и мало развијена, пољопривреда главни фактор 
нашег националног дохотка, нашег националног богатства, 
Зато су и предвиђени оволики напори да се све то постигне.



и  баш село и сељак имају највише рачуна да се привредни 
план озакони и оствари, јер он, као најзаосталији сталеж, 
има највише рачуна да се спроведе индустријализација и 
електрификација у земљи. Поставља ое питање — з-ашто то? 
Баш зато што су то елементи без којих нема) напретка у 
■селу. Ми радимо толико деценија и знамо да се примитив- 
ним начином обрађивања земље и одгајивања стоке није 
<могло лоћи напред. Напротив, Петогодишњи план предвиђа 
да се што пре набаве алатке за сељака и то да буду што 
јевтиније, да се што лре у сточарству учини напредак ства- 
рањем сточарских селекционих станица које ће одабирати 
приплодна грла и подићи ниво нашег сточарства на такав 
степен који he бити по рентабилитету много бољи.

Другови, индустрија ће да да алате, индустрија he сутра 
да откупи земљораднику његову производњну потребну за 
фабрике, и откупом тих продуката даје се више елана за 
рад, даје се земљораднику више добити. Он je могао досада 
iiMaTH један артикал који се не извози, као што je Bohe, које 
je  једноставно ca грана падало и проладало. Сада ће, међу- 
'тим, и воће моћи индустриски да се преради и да не про- 
«адне. Има много таквих лримера. Многи су сељачки прсшз- 
води узимани у бесцење. Напротив, данас то не може више 
бити зато што су у државном сектору, у социјалист.ичкој 
лроизводњи, сасвим друкчији односи, не може, уолште, доћи 
до личног богаћења појединаца итд. Самим тим не може се 
дозодити у литање сељачки рад. Друго, а то je такође важно, 
•нал1 сељак, наш земљорадник треба да има што боље семе. 
М то je предвиђено планом, јер ће се образовати по скупе 
паре велика опитна поља и семенске сталице, које ће произ- 
водити најбоље семе и које ће, на основу савремене науке, 
давати земљораднкку могућности да повећа приносе и сади 
оно што му je најповољније. Баш би ту земљорадник изпу- 
био ако би се остварило да овај план остане само „цифарни 
€1лан” као што неки желе.

Другови, тумачећи жеље и вољу огромног броја нашег 
сељаштвз, изузимајући оне који су шпекуланти, било поли- 
тички, било материјални, ja верујем да ће село прихватити 
'Петогодишњи план и да ће задатке које он поставља баш у 
интересу своме потпуно остварити, (Дуготрајно одобравање).

Другови, постоји још један важан чинилац који има 
велике задатке у остварењу Петогодишњег плана. To je 
шше задругарство. Наше задругарство са 4.300 задруга, 
,300.000 уписаних задругара и 4 милиона породичних чла-



нова, гаранција je да ће оно, иако досада није постшгло 
таако видне успехе, дати много боље резултате, а није их дало 
зато што je још у реорганизацији, није их дало загго што 
још нема довољно изграђених кадрова. Ми свакога дана ра- 
димо на томе да се масовно васпитавају задружни кадрови 
који ће доле, на терену, преузети задружни рад на принци- 
пима нове социјалистичке изградње, на принципима нове 
економике и утврдити оно велико братство између радника 

сељака, које je уједно јемство за учвршћење власти и на- 
претка наше земље, како споља тако и унутра, (Буран 
аплауз).

Претседавајући: Реч има народни посланик др Драго- 
љу5 Јовановић.

Др Драгољуб Јовановић: Другови народни посланици^. 
са великим нестрпљењем чекао сам појаву нашег првог ори- 
вредног 'плана! и срећан сам што je он већ дошао.

У економокој науци постоји спор о томе да ли се план 
може изводити без социјализма, али je сигурно да се соци- 
јализам не може изводити без плана.

Четрдесет година има откада сам ja запојен социјали- 
стичком идејом (Узвици: Охо-хо! — Буран смех), и откада 
сам још у гимназији са својим друговима дискутовао о томе 
■како се друштво може уредити рационално, плански, тако 
да нестане хаоса који влада у калиталистичкој привреди. 
Доцније, на студијама у иностранству, ми смо, социјалиет 
и комунисти заједно, израдили једн(у брошуру под насловои 
„Наш програм рада”, у којој смо, кад се на обзорју поја-” 
вила уједињена држава Јужних Словена, десјжнисали наше 
младићке предлоге о томе како Југославија треба да се води 
др^жчије него што су вођене југословенске покрајине ра- 
стурене у неколико туђинеких држава и само у две неза- 
Ђисне словенске државе.

Доцније, iv земљи, ja сам имао срећу и част да са старимг 
нашим посланичким другом др Милошем Поповшћем издајеи 
један лист који се звао „Рад”, од 1926 до 1928 године, до 
првих дана Александрове диктатуре. Исто толико сам поно- 
сан што су наши Јединствени раднички синдикати узели за 
свој орган баш тај исти лист и што су усвојили иста слова 
која смо ми 1926, 1927 и 1928 године ставили на свој лист- 
Исто тако велики je понос кад je испод тога наслова писало: 
„Лист за одбрану и 'Организацију радног народа” и кад jer, 
с јед-не стране, као основна лозинка, пиЈсало оно што данас



чини суштин.у Народног фронта: „Савез умног и телесног 
рада села и града”, а кад je, с друге стране, писало такође 
оно ihto чини -суштину Народног фронта: „Мир, хлеб и сло- 
бода” —• „Радни народ удружен за борбу, донеће свету мир 
и слободу”.

Касније, кад je Александрова диктатура угушила сваку 
слободу и кад се више није могло писати и објављивати 
оно што се писало, ми смо радили илегално, комунисти и 
леви земљорадници заједно. Када није било друге 
штампе, ми смо илегално умножавали своје списе. И ми смо 
Тада, 1931 године, издали један елаборат у 16 тачака где je 
говорено, у јеку остварења првог петогодишњег плана у 
Совјетском Савезу, о планској привреди у нашој земљи — 
године 1931 —- ja ћу потсетити Добросав® Томашевића на то 
доба када je он са Александром и Петром Живковићем спа- 
савао задругарство ове земље и када je био члан управног 
одбора Аграрне банке, а он нека каже je ли то истина или 
није. (Добросав Томашевић: Није истина! Задруга,рство ме 
je тада делегирало, а ja сам дао оставку. — Глас: А где си 
био 1941 године?).

Године 1932, у прном јеку Александрове диктатуре, ми 
смо издали један елаборат: „Задади нове власти”, због кога 
сам добио годину дана робије. Ту ,пише: „Економски задаци 
нове власти. Нова власт ће имати првенствено привредно 
обележје. Он>а ће бити организација привреде, управо орга- 
низовани привредни живот народа. . .  Наместо приватне еко- 
номије, хаотичне и нерационалне, која се свуда изводи на 
штету радних слојева, све више долази планска привреда, 
вођена и контролисана од државних и других народних вла- 
сти које се не руководе профитом појединаца него интере- 
сима већине. . .  Планску привреду не треба мешати са. газдо- 
вањем данашњег буржоаског друштва. Планска привреда не 
може се спроводити на парче као сада са државиим имањима 
и монополима, она се мора организовати у целини и до- 
следно . . .  Буржоаски етатизам оставља недирнуту капитали- 
'стичку својину и досад'ашњи начин производње и расподеле. 
Планска привреда мора се изводити по етапама у одређеном 
броју година, удаљујући се од данашње капиталистичке 
основице и прелазећи постепено Hai задружну и колективну 
економију..

„Планска привреда нове власти на својину гледа као на 
социјалну функцију и интересе појединаца потчињава 
општим друштвеним интересима и контролише све процесе



лроизводње. У разним европским земљама”, — зато што 
онда нисмо смели рећи о Совјетском Савезу, —• „уводи се 
данас планска привреда. Наша земља не сме остати изван 
тог покрета. У лољопривреди, у индустрији, у трговини, ми 
свуда срећемо организоване густанове и плански рад, па не 
можемо задржати застареле лриватно-капиталистичке ме- 
тоде”.

Године 1932 исто тако, — ja то морам да кажем због 
тога што je овде поведена ј-една кампања да смо ми, ja и 
моји другови, против индустријализације и електрифика- 
ције, — те исте 1932 годкне ми смо писали: „Индустријали- 
зација и електрификациj а земље биће, поред унапређења 
пољопривреде, главни део привредног плана. И једно и 
друго ће се изводити под контролом државног министарства 
народне привреде. (Жагор) . . .  За 10 година електрифици- 
раће се половина села у целој земљи и то ће омогућити 
развијање индустрије и изван градова”.

He замерите што сам учинио овај цитат због тога што 
je пала сумња да смо ми против индустријализације и елек- 
трификације, иако сам јасно казао да и онда, као и данас, 
ми гласамо за привредни план, првенствено за овај цри- 
вредни ллан који има као главна задатак индустријализа- 
UHjiy и електрификацију.

Године 1940, када je основана Народна сељачка странка, 
ми смо у свом прогласу такође истакли да треба да постоји 
планска привреда. „Држава ће бити врховни регулатор и 
■организатор привредног деловања”. (Узвици: Која др- 
ж ава?). . .  Нова држ ава. . .  „У интересу радних маса изра- 
ђује се један општи план за целу државу и за већи број 
година. Привреда ће се делити на три сектора: јавноправни 
или државни, задружни и приватни сектор. Државна поли- 
тика ће ићи на то да повлашћује прва два сектора на- штету 
трећег”. Да не би остало сумње о томе како ми гледамо на 
)заједничку обраду земље, ja  ћу прочитати . . .  (Узвици: Про- 
читај прву тачку!). . .  Ева прве тачке, ту се говори о општин- 
ским самоуправама. (Жагор и смех). . .  „За извесне кулиуре 
и  у крајевима где je могућно спровешће се задружна обрада 
земл>е”. Све оно што je речено 1932 године тајно, 1940 го- 
дине речено je јавно. „Индустријализација и електрифика- 
дија земље биће —- поред унапређења пољопривреде — 
.главни део привредног плана. (Узвици: Пређи на ствар!). . .  
Задругарство ће бити главно средство за спровођење при- 
©редног плана. Спољна и унутрашња трговина биће под



•надзором државе. Држава ће имати свој апарат за увоз и 
^извоз робе. Помоћу тог апарата, кроз велике задруге и цен- 
трале, држава ће владати целокупним увозом и извозом, 
разменом добара и потрошњом, како у погледу количииа, 
>тако и у погледу цена.” (Глас: Драгољубе, je ли то твој 
програм?).

На питање, чија и каква држ>аеа, ja одговарам простом 
речи која стоји још у 1932 години: држава радног народа. 
]То je она држава за Kojiv смо се борили и коју данас оства- 
рујемо. (Глас: Прочитај, 'Прочитај свој програм!). Ево, молим 
вас, ja ћу вам рећи како пише. Као шесту тачку политичког 
уређења државе ми смо ставили: „Народна сељачка странка 
'признаје постојећи облик владавине.” Тако смо онда ми 
'написали. (Глас: Тако сте и радили!). А пошто овај програм 
важи и данас, ja читам поново шесту тачку: „Народна 'се- 
љачка странка признаје постојећи облик владавине”. (У дво- 
рани жагор, смех и протести).

А ви знате, кад je држан Конгрес Народног фронта, 
човек који стоји пред вама имао je задатак да тумачи про-' 
грам Фронта, јер га je заједно са другом Кардељом и са 
другим члановима Акционог одбора израђивао. Он je добио 
радатак да горед Ко-нгресом Народног фронта прокламује 
'први пут јавно, у име Народног фронта, Републику. (Жагор).

Прелазим на карактеристике нашег ‘Привредног плана. 
Тај план je пеиогодишњи. Министар Хебранг je јуче објаснио 
'зашто тај план није ни двогодишњи као у Бугарској и Че- 
хословачкој, — ни седмогодишњи као што je у Персији, — 
он то није поменуо, — или'десетоподишњи, као- што с.у неки 
предлагали. Овај план уда;ра своје главно тежиште на инду- 
стријализацију и електрификацију и ja га као таквог при- 
Maiw. (Гласови: Сад само кажи оно „али” !). Пркмам га зато 
што мислим да се за пет година не може извршити потпун 
преображај iy свим областима живота. Претседник План- 
ске комисије, међутиЈЛ, требало je да на.м каже, или бар да 
нам наговести на шта ће се ударити гласом у идућем пето- 
годишњем плану, као што се то ради у Совјетском Савезу. 
'Оовјетски Савез je 1928 године узео да изграђује тешку 
NHHÄycTpHjy. Али 1932 године, кад je за четири године 
извршен први привредни план, поставио je за идућу пја- 
тиљетку други програм. Тај програм био je већ њаговештен 
'1928 године, кад je речено да ће се у његовом оквиру ства- 
рати лака индустрија, док ће се ,у трећој пјатиљетки, која 
'нкје могла да се заврши због рата, водити првенствено



пажња о изградњи станова и других средстава за благо- 
!стање народа у градовима и селима.

Овај план није само специфичан. Он je и свеобухватан. 
0 н  полази од индустријализације и електрифлкације, али 
се мени чини (Гласови: Али, али . . .!)  — ту je резерва коју 
’ja  правим — да je индустријализацију требало почети са 
'индустријализадијом пољопривреде и са прерађивањем на- 
ших пољопривредних сировина које имамо на лицу места 
и које могу да нам послуже као одличан иввозни артикал 
!за добијање машина и за плаћање...  (Жагор и протести у 
дворани). . .  путем компензације оних милијарди о којима 
je Маршал Југославије говорио у свом експозеу од 31 
)Марта истичући да ћемо ми употребити многе милијарде за 
набавку машина из иноетранства.

To je исто јуче поновио и Министар индустрије. Ja 
питам како ћемо ми извршити мллијардске набавке из и.нс- 
странства ако немамо шта да извозимо. Мислим да je наша 
квалитатавна пољопривредна производња најбољи иачнгн да 
дођемо или до иностраних валута или до пољопривредних 
|машина. (Глас: Заборавио си економију и оно што си знао).

Трећа карактеристика овога плана јесте да je он врло 
амбициозан. (У дво{>ани смех). Свом двогадишњем привред- 
ном ттлану наша бр*аћа Чеси, по речихма њиховог министра 
•спољне трговине Ршже који je недавно овде боравио, че- 
'хословачка привреда да(ће задата.к да за две године повећа 
тгроизводњу за 10%. Наш je план много амбициознији, јер 
taa многим областима дуплира, a то значи за 200|% па и на 
јмногим местима 500 и> 600% и чак за неколико хиљада пута 
Ловећава! производњу. (Приговори|). Ja нисам критиковао, 
ja €ам caiMO констатовао. (Глас: Лоша компарација!).

Амбициозност нашег плана огледа се, додуше, више у 
декларацијама него у самим бројкама. Бројке су скромније 
'■него изјаве. Нарочито j e  нескромна изјава коју j e  учинио 
јминистар Ђилас на конгресу Народног фронта на Цетињу, 
када j e  казао да ћемо ми за неколико година постићи оно 
I i i t o  j e  Еиглеска постигла за 150 година и  што j e  Америка 
ђпостигла за 100 година. (Глас: To j e  само теби непријгтно).

Има један члан у самоме плану, који ка;же да ће се у 
Totfy 5 година потпуно уклонити неписменост. Jal сам при- 
суствовао једној седници Одбора за план и финансије и 
ту je било речи да се то ограничи, јер ће вероватно остати 
'известан број врло старих људи који се неће мо.ћи оли- 
'сменити. Примљена je, међутим, једна друга коректура,.



Писало je да he се за ових 5 година уклонити привредна и 
културна заосталост неких наших република. Међутим на- 
прављена je примедба, и она je усвојена, да ће се „убрзати 
уклањање заосталости”.

Ja мислим да би наш плам много. добио, ако би изјаве, 
и ван плана и у њему, биле у складу са самим; цифрама, a 
те цифре Qy много реалније и много скромније. Тако, на 
'пример, предвиђа се да ћемо 1951 године имати 4500 трак- 
тора. Та цифра није велика! када! се зна да ми данас по 
'гласу плана имамо 3390 трактора. (Министар Борис Кидрич: 
Као да не -анагге читати! Тамо стоји да ћема продуцирати 
4500 годишње, а не имати).

Ja могу у овој великој књизи која нам je дата тако 
касно да једну цифру погрешно разумем,, али je загго ту 
■Претседник планске комисије и Министар индустрије, који 
'he ме исправити ако ja не будем правилно, тумачио.

Што се тиче заосталосги у нашој привреди, она се не 
’{може Т31КО брзо уклонити када; се зна да смо ми (уочи рата 
имали 700.000 дрвених ралица Ja 'бих био срећан да се оне 
'уклоне. И оне ће се у великој мери уклонити, али не треба 
рећи да ћемо ми потпуно уклонити зарсталост и остварити 
мехаиизацију пољопривреде тако брзо.

Четврта! карактеристика којој ja  замерам јесте да овај 
план има претежно., да не кажем искључиво, градски карак- 
тер. (Смех). За техничко унапређење села као места где 
'људи станују, — не говорим о пољопривреди, говорим о 
селу као таквом, — 1учињено je врло мало или нимало, Док 
су за градове предвиђени велики изда.ци^ а нарочито за 20 
'великих градова и за Београд. (Глас: Већ се спроводи елек- 
трификација селг!). За сељака je такође врло мало учињено 
како у погледу домова, тако и у погледу одела и обуће. 
(Глас: Сељак хвали, а ти кудиш). Пример са гуменим о-пан- 
цима, Oi којима je говорио малочас Радомир Тодоровић, 
'јесте један жалостан рекорд који ми не треба да. постиг- 
немо, јер гумени опанци убијају тежака и онеспособљавају 
га не само да буде добар војник, него да буде и добар зе- 
(мљорадник.

Пета карактеристика јесте да je .план једним својим 
делом сувише стегнут и прецизан и да пбстоји опасност да 
он спутава иницијативу, кгжо у појединим гранама пољо- 
привреде тако и у гсојединим републикам.а-. .Нама je Прет- 
седник Пламске комисије рекао да та опасност не постоји, 
јер je план доста еластичан. Али, ja сам у Одбору за план



и финансије направио псшушај да се једна цифра измени,. 
не тако велика и не така важнз, да видим како отприлике 
може да дође до саглашавања, а.ко се осети једна потреба. 
Предвиђена je, на пример, за површину под поврћем једна 
метража која претставља један и по пута више нега сада. 
Ja сам предложио да се то увећа и да се предвиди за по- 
tephe већа површина како би наш земљорадник јео више. 
кромпира, више пасуља, јер он тога т р о ш и  мање него икоји 
сељак у Европи. (Глас: Ти не једеш пасуљ). Мораћете доћи 
у госте код мене да видите шта ручам.

Међутим, нама су стручњаци из Плаиске жшисије казали 
да се то не може променити осим ако ми одмах не нађема 
накнаду у некој другој површини, да je то врло компли- 
ковано, јер je то распоређено по републикама колико je 
предвиђено за поврће, и онда je то врло тешка операција. 
Ja сам свестан тога дз  планска привреда има ту своју 
незгоду што je стегнута, што je узајамна зависност поје- 
диних грана и појединих покрајина врло велика, али мислим: 
да je могло да се остави мало више ширине и да се предвиде 
'извесне резерве у површинама или у другим добрима, такс 
да се тај еластицитет може лакше остварити.

И најзад, последња карактеристика, чини ми се да1 je 
овај план, с друге стране, у другим тачкама!, неодређен ir 
;више декларативан него цифарски. Ja ћу говорити само о 
цифрама, а мање о декларацијама.

У резултатима плана ми треба да добијемо извесна) 
унапређења која ће бити €пшта, далека, перспективва и 
која ће дати свој плод тек касније, али исто тако има дру- 
гих, непосредних, видљивих резултаиа који ће се видети 
на крају сваке године, а поготово на крају 1951 године. 
Тако je, на пример, предвиђено да ћемо имати после пет 
година угља1 2,7 пута више, гвоздене руде 2,4 гоута више, 
сировог железа 5,4 пута више, челика 3 пута више, ваљаних 
и вучених производа 3—4 лута више, олова скоро 6 ттута. 
■више, цемента 3 пута више, стакла! 2,5 пута више. Очигледна 
,је ствар да овај ефекат не мора одмах да се одрази на на- 
родном благостању, зато што he, углавном, бити употребљеи 
на стварање средстава за производњу и да се одмах не 
може у првој петогодишњици видети. Има, с друге стране,. 
видљивих резултата и то су они резултати ма које можемо 
апеловати када се обраћамо радним масам.а да даду свој 
пуни 'Принос у раду, како би се он остварио. Тако, н>а пример,. 

♦ми ћемо имати близу 3.000 алатних мшшна!, 2.100 машина



•за прераду метала. To ће се одмах већ ставити, у дејство. 
Шездесет хиљада плугова, то je још-реалнија и видљивија 
ствар, 6.000 камиона, 1.5000 трактора, 1.500 км пруге нор- 

-малног колосека, 197 локомотива •нормалног колосекг!, 300 
путничких вагона, 5.500 теретних вагона и 1.232 км путев*а!
— то je један ефекат који ће се из године у годину голим 
оком видети и који ће бити охрабрење нашим људима да 
раде на пуном остварењу плана и превазилажењу, чак и пре 
рока. (Смех). Она смерница која се мени не свиђа, то je да 
се у овом повећању производње за пољолривреду, за ве- 
ћину пољопривредних производа, предвиђа врло мало — 
свега 20%. Број коња се није повећао' него ће се смгљити 
на 91'% од данашњег броја. Број говеда, то значи и крава, 
повећава се само за 16%. (Смех). То> je, међутим, озбиљна 
ствар у погледу наше млекарске пољопри-вредне индустрије 

•{(Смех). Говорим о кравама као млекарству, као малиинама
зз производњу млека. (Смех). Затим je предвиђело да. ће се 
општи удео 'пољопривредне производње у новом национал- 
ном дохотку од 55% спустити на 36%. Ja у 'пољопривредној 
производњи!Ј( нарочито у квалмтетној стоци, у полупрерађе- 
вин^ма и прерађевинама пољопривредних сировина, видим 
главно 'средство плаћања. Волео бих да чујем на' коју се 
•производњу мисли за оетварење оних набавки из унутра- 
шњости, које су министри овде на>вели.

Исто тако замерам што ништа није предвиђено или бар 
није специфицирано за село!, као место насеља, и нарочито
— то je детаљ који изгледа безначајан, али који je врло 
тежак и који погађа нашег сељака кад дође у град — а то 
je да се у великим градовима:, и по мањим, али нарочито 
по великим, подигну еклоништа за сељаке, за о«е који дођу 
с пута и немају где главу да склоне: један дом за прено- 
ћиште. Треба видети на лерону станице и у чекаоницама 
како изгледају ноћи које сељаци проводе на бетону. Нема 
'у Београду ниједне мензе где сеља-ци могу да добију јев- 
тин топао оброк па чак ни парче хлеба, нарочито у доба 
рационирања хлеба, када се хлеб може добити само на 
карте. Ja сваког дана доживљавам то да сељаци из околине 
Београда иду од куће до куће и просе хлеба. (Глас: Где то? 
To није истина!). Код мене, јесте.

Међутим, поздрављам што се и у плану, а нарочито у 
говору Претседника Савезне владе, подвукло да ће се, за 
разлику од досадашње праксе и смерница, обратити у нашој 
земљи велика пажња занатству. Сматра<м великим пропу-



стом што досада то није чињено, јер то j e  свет к о ј и  заслу- 
жује највећу пажшу. To су људи конструктивни, то су људи 
напредни, то су ллуди левичари, који су целу опозициону 
рорбу носили на својим плећима и онда' када j e  радништво 
(Зило заробљено услед изузетног режима који j e  тада вла- 
дао и када су сељаци били у немогућности да пруже отпор 
диктатури.

Исто тако поздрављам што je овим лланом обустављено, 
и чини ми се радикално обустављено, уништавање шума. 
Шума je мајка сељакова и главна резерва! живота његовог. 
,То je чувар умерене климе, то je регулатор водених талога, 
то je једно од највећих богатстава H,aime прерађивачке 
индустрије и било je крајње време да наша нова власт пре- 
кине са пљачкашком привредом која je спровођена iy старој 
Лугославији.

■Пошто ме претседник српске владе пита шта мислим о 
(зечевима, ja  ћу му рећи да je један од највећих историчара 
Француске револуције — Олар — казао: „Ако бисте ме тш- 
тали, после свкх мојих студија, ако бисте ме питали да вам 
одговорим који je узрок, на први поглед, изазвао Францу- 
оку револуцију, ja бих вам казао: зечеви”. (Општи смех). 
Ако међу вама има неки професор историје, он то треба да 
зна. Ако овде међу вама има сељажа — ja позивам чи;ка 
Милоја и Добросава Томашевића — нека кажу да ли знају 
шта су зечеви. Зечеви су највеће штеточине (Гласови: Ти си 
највећа штеточина) и француски сељаци оеамнаестог века 
толж о су много патили од тога зла, јер су феудални го- 
сподари бранили сељацима да убијају зечеве да би имали 
ловишта, да су сељаци због тога дигли револуцију. Чувајте 
се да и вама сељаци не дигну револуцију због зечева. (Гла- 
сови: Охо-хо! Хоћеш ли их ти организовати? Чувај се да 
те не претуку сељаци као <у Војводини!).

Прелазим ,на други део резултата! (Узвици: Доста!), 
видљивих резултата. (Узвици: Доста! Нећемо да слушамо, 
хоћемо нешто озбиљно, а не о зечевима!). To je претседник 
■српске владе хтео, ja нисам. — На стра«и 57 предлога го- 
'вори се о прехракбеним производима. Предвиђено je да> ће 
их 'бити! 1951 године два пута више него 1946. Што се тиче 
1индустри€ких производа који ће доћи у употребу народа: 
одела, обуће, дувана, соли итд. предвиђено je да ће њих 
бити више један и по пута него 1946 године. Kaio што ви- 
дите, Планска комисија не обећава велико повишење жи- 
1ВОТНОГ стандарда нити велико увећавање добара за свако-



дневни живот. Она н,ам каже врло реално да ће на! главу 
долазити иста количин.а или врло мало већа у 1951 години 
него 1939 године, житарица, масти, соли, дувана, саоуна, 
хартије и тканина. (Глас: Ти би хтео да дамо две милијарде 
на бели хлеб!), а предвиђено je (Глас: Хоћемо да стегнемо 
кајиш, али хоћемо индустрију и тако већ радимо!) да ће 
два пут.а више бити само шећера и обуће. Пре рата дол&зио 
je иа четири године један пар обуће, a 1951 године пар на 
две' године.

На крају, ja ћу морати да се осврнем на неколико 
предговорника који су више или мање директно покушали 
да предвиде шта ћу ja говорити и шта ће говорити моји 
другови о овом плану. Они су нас наз-ивали демагозима, 
реакционарим.а, малодушнима, колебљивцима, народним не- 
тсријатељима и издајницима. To није тако тешко бацити 
човеку iy лице, нарочито људима који су на то научили у 
доба кад смо те увреде примали заједно са комунистима.

Претседавајући: Скрећем пажњу говорнику да није 
познато да je таква увреда упућена било коме.

Др Драгољуб Јовановић: Утолико npe нас та увреда не 
погађа зато што они који су je изрекли и сами знају да то 
није истина. Нарочито то знају људи iKojn седе на мини- 
ст.арским столицама и који нас зш ју  одавно, који нас знају 
још од- пре двадесет и више година. Много je теже, нело* 
што je бацити се некоме блатом у лице, одговорити на 
извесне примедбе и извесне крипгике, (Нарочито на извеона 
питања која нису довољно разјашњена. Тако и прошли пут, 
уместо д«а> ми Министар финансија и Минист.ар индустрије 
одговоре на примедбе које сам учинио, они се бацају каме- 
ном на мене да сам ja увредио Југословенску армију. 
(Узвици: Јеси!). Мислим да je у интереоу овога дома и у 
интересу овога режима да кажем да ja ниоам против Југо- 
словенске армије, против ове земље, јер сам прошле године 
гласао за десет и по милијарди, sa ове године за тринаест и 
по милијарди за њу. (Глас: Али не верујеш да може да 
одбрани земљу!). А што се тиче моје резерве о томе да ли 
мале земље могу саме себе да бране, мени je жао што нисам 
завршио С Е о ј у  реченицу, јер ме je п р е к и н у о  Васа Чубри- 
ловић «оји je хтео некоме да ее препоручи и да се заборави 
да je он био секретар Српског клуба. О н  ме je п р е к и н у о ,  a 
ja сам хтео ;а завршим своју реченицу и да кажем: зато што 
мали народи нису у стању да се сами својим оружаним си-



лама бране, они траже наслова »а своје савезнике, а ми v 
првом реду на велики Совјетски Савез.

А сада бих хтео да поставим питање Претседнику План- 
ске комисије, а он ће ми рећи да ли je то потребна или не 
ћо његовом схватању, али мени се чини да привредни план 
треба да показује не еамо оно што ћемо ми произвести и 
што ће бити, него и одакле ће бити и куда ће што ићи. 
Мислим, куда ће се оријентисати, не у коју земљу, него да 
ли ост-аје у земљи или се извози, шта се извози а шта остаје. 
ЈЈа сам noKivmao да направим једно поређење између плана 
производње и плана функционисања саобраћаја, трговине 
и снабдевања, и ту сам уепео да откријехМ у извесној мери, да 
Јвидим шта ћемо ми сами произвести, а шта ћемо увести, 
tcoje ћемо машине сами произвести а које ћемо купити. 
Међутим, кад се говори о привредном плану, требало би 
нешто и о томе у Скупштини рећи. (Глас: To би још неко 
тражио да зна!). Зашто? To није тајна! — Исто тако 
интересује ме, кад смо предузели стварање тешке инду- 
стрије, црне металургије, да ли ми шмамо довољно угљ-а- ви- 
соке калоричности или ћемо га морати да увозимо. Исто 
тако, које ћемо сировине морати да увозимо, које машине, 
који проценат стручњака итд., за нашу индустријализацију 
и електрификацију. To je једна врло замашна ствар — 
електрификациј.а. Нам-а je потребно много електричнаг ма- 
теријала, много каблова, много мотора и електричних тур- 
бина. (Глас: Ти би хтео помоћ из Америке као Грчка.!).

Претседав-ајући: Упозоравам говорника да има још че- 
тири и no мимута.

Др Драгољуб Јовановић: Ja мислим да би се то у изве- 
■сној мери морало да документује у еривредном плану. Ми се 
'\31рло често !по!з;и1Е,а1мо, кад готаоримо io нјашем Петогодк- 
шњем плану — који je Благоје Нешковић назвао петољет- 
'Ком, — на Совјетски Савез. Међутим, ми заборазљамо да 
je  Совјетски Савез 1928 године радио две ствари упоредо. 
Он je упоредо спроводио план и колективизацију У совјет- 
ским приликама колективизација je значила узоравање 
много и много милиона хектара никад необрађи^ане земље, 
стављање под плуг и под трактор онога што je Шолохов 
назвао ,,неузораном ледином”. Да ли ћемо и да имати ж 
резерву коју ћемо бацити у игру кад буде требмо да инве- 
стирамо?

На крају, хоћу да дам општи поглед на цез напор који 
се чини од стране људи који данас управљају нашом држа-



вом. Њима ce сигурно не могу замерити три ствари: прво, 
не може се рећи да ov они спори, друго, да немају амби- 
Зција, и треће, да немају смелости. Они су брзи, они имају 
амбиције, они су смели људи. Може бити да je та брзина 

чак и претерана кад они треба да остваре овај први а сва- 
како и други петогодишњи план. Може бити да je требало 
почети одоздо, а не одозго, од пољопривредне индустрије, 
а не од тешке индустрије. (Веселост у дворани).

Ja сам у овом плану видео извесну градску нервозу, 
извесно грозничаво нестрпљење, извесну младићњу заху.к- 
талост. Мислим да нисмо толико заостали да морамо да 
горимо етапе, нити смо толико лењи да морамо да радимо 
под бичем.

Друга особина коју не поричем људима који владају 
јесте да су пуни амбиције да постигну рекорде у јунаштву 
и жртвама, да постигну рекорде у давању свега од себе за 
време рата, а данас у раду.

Најзад, они су врло смели људи и ja ту смелост видим 
у двема тачкама. Прво, у томе што onrepehyjiy врло тешко 
главног носиоца на кога апелују, a то je радничка класа'. 
Од радничке класе у овом плану тражи се веома много. 
(Протести. — Узвици: Доста, доста'!). Друго, што je први 
гсут откада доносимо законске текстове, у један законски 
текст који није Устав, унето име Ксмукистичке партије. 
Ja сматрам да je то врло смело у једном моменпу кад je тај 
покрет н£'.падан са свих страна. Они сувише много узимају 
на 'своја леђа . . .  (Граја и протести у дворани). Међутим, ja 
сматрам да би тај велики напор, који означава oBiaj план 
и све оно што се ради, требало поделити са сви.ма добрим 
вољама, са свима1 који су напредни, који су за Републику, 
за ф’едерацију, за власт радног народа, који су за соција- 
лизам. (Поновни протести и узвици: „Доста!”).

Претседавајући: Опомињем говорника да Miy je време 
■■no пословнику прошло и молим га. да напусги говорницу.

Др Драгољуб Јов-ановић: Завршавам, ja нисам био ни- 
к.£<да у своме животу онај који кочи и нећу ни данас да кочим 
елан и енергију која се манифестује. Зато ћу гласати за 
Петогодишњи план.

Претседа®ајући: Реч има народни посланик др Милош 
Поповић. (Негодоваље и протести).

Др Милош Поповић: Онда ви говорите, кад не могу ja 
да говорим.



Изјављујем да ћу гласати у начелу за предложени при- 
‘Вредни план (Жагор), и то да ћу гласати врло радо, а ево 
из којих разлога. Године 1922 (Жагор), пре 25 година, на- 
'писао сам и О' свом трошку штампао књижицу под насло- 
(ћом „Будућа задружна држава”. Тада, као и данас, припа- 
дао caiM странци земљораднмка. Допуст.ите ми да из те књиге 
лрочитам само неколико naovca који су у »а-јтешњој вези 
;са предлогом привредног плана, и да се јасно види да смо 

и моји другови још онда у свој програм ставили планску 
'привреду, пет година пре него што je она стављена у про- 
грам у Русији. У првој глави, која се зове „Хаос у дана- 
шњем тј. — садашњем — капиталистичком друштву и др- 
ж авам а .. .  (Велика граја. Гласови: Зашто говориш, нико те 
не слуша!). J a  говорим зато што сам посланик и што имам 
право да говорим као и сви остали. (Обраћајући се претсе- 
давајућем). Имам ли ja право да гсворим, др|уже Прет- 
седниче? (Жагор).

Претседавајући: Имате право, изволите говорити, до- 
били сте реч. (Протести. Узвици: Нећемо да те слушамо, 
престани!).

Др Милош Поповић: Ja ћу да сачекам док се не с м и -  

рите . . .  (Жагор). У тој књижици написао сам: „Неред по- 
стоји свуда у нашој земљи. Пре свега, земљом управљ'а 
данас једна влада која нема ловерење ни у Народној скуп- 
штини ни . . .  (Протести и лупа у клупе не п р е с т а Ј у .  — По- 
нављају се узвици,: „Налоље, нећем.0  ̂ да те слушамо!” — Ве- 
лики број пародних посланика напушта дворану). Најбоље 
je, да изађу они .који неће да слушају. (Глас: Ми губимо 
време). Жалосна je ова ,парламентарн01ст. Je ли то парламен- 
тарност новога типа, да се не допушта једном човеку да 
говор«? . . .  Даље cslm у тој књизи лисао: „Наша еривреда 
je неуређен1а. Нико не води рачуна нити покушава да. при- 
вреду доведе . . (Велика гр.аја. Понављају се узвици: „Не- 
ћемо више да те слушамо!”).

Из овога сте могли видети какав смо став заузимали 
и колико смо критиковали тадашње стање. Све што сам 
тада предлагао био je наш програм . . .  (Гласови: Нећемо 
више да слушамо), — програм напредних Лзуди у земљорад- 
ничкој странци, која je доцније обележена као земљорад- 
ничка левица. Разумљиво je да ми можемо бити задоволзни 
да се остварују наше идеје ма и после 25 година.

Други говорници су изложили своје мишљење по поје- 
диним питањима. која су их нарочито интересовала. Мене,



'као лекара-хигијеничара и социјадног радника, највише 
Јинтересују питања која се у предлогу плана односе на на- 
родно здравље и предвиђања која треба да буду извршена, 
а што налазим да није у довољној мери учињено. (Посла- 
ници који Qy остали iy дворани и даље лупају по клупама.
— Претседник опомиње ш  ред). Исто тако . . .  (Поновни 
узвици: Доста! Доста!). Je ли то гсарламентаризам?. . .  Стање 
нарсдног здравља било je, 2. и данас je очајно. Два светска 
рата уназадила су у толикој мери здравље и угрозила ми- 
лионе живота, да ће требати ..  . (Узвици: Доста! Доста!). 
Вас се не тиче народно здравље. (Глж: Нећемо дs слушамо 
(издајнике!). Ко je издајник? Ja? Докажите, то je најорди- 
нарнија клевета. (Народни посланици напуштају салу)

Требаће не само неколико г-одина већ читаве деценије 
да се то стање поправи. Али као и у привреди, тако и у 
поправци народног здравља морају се предвидети и оства- 
рити о.псежне и ефикасне faepe, да би се постигао она.ј 
стандард здравља' коме тежимо, а који су много напреднији 
народи давно постигли, наравно будући и у много псвољни- 
јим материјалним и другим околнсстима.

У предложеном привредном ■ пла.ну говори се у чл. 19 о 
народном здрављу. Изгледа да се највећа пажња обраћа на 
подизање установа за лечење, болница и др. Доиста, наро- 
дима чији сваки члан бар -два пута годи.шње болује, по- 
требне су још многе болнице, али »апоредо, а често и 
важније су установе и рад који ће да отклони узроке обо- 
љевању и зарази, п.а и много већа средства да , се на то 
утроше. Зато ће се на хигијенско лросвећивање и поправку 
хигијенских прилика, нарочито н«а селу, где су нај-горе, 
миото више трошити и радити, но што je досада: било, а да 
не говоримо колико je то раније било занемарено. He треба 
да нам буде циљ што већи број болница, већ што мање по- 
треба за болницама. Налазим да je сума од пет и по мили- 
Уарди, колико je предвиђена, сразмерно мала. Што год се 
на то буде више потрошило, све ће већи резултати да буду 
•и стоструко ће се исплатити у виду здравља и радних спо* 
собности.

Дана;с нико више не спори да медицина мора бити права 
социјална тековина, научно основана и практично приме- 
њена, a то ће рећи да свакоме ком-е je лекарска помоћ 'по- 
требна буде подједнако приступачна', као и сва средства 
за лечење, и, наравно, могућност једног хигијенског начина 
живота.



Први задатак je дакле: да се не само одржи већ и по- 
већа број рађања, здраве деце и да се та деца и даље одрже 
у добром здрављу и спреме за корисне чланове заједнице. 
To значи да морамо имати довољан прираштај и да се тај 
мора стално повећавати тј. да број рађања, мора бити изнад 
■броја умирања. У Југославији пре рата број рађања изно- 
<сио je око 450.000 а број умирања око 200.000. Дакле при- 
раштај je био око 250.000 годишње, или просечно 13% 
с тенденцијом оттадања. Од 1921 до 1935 опао je за преко 
9%. Постоји једна таблица множења и одузимања деце. По 
тој таблици, ако у једној породици буде само једно дете, 
после пет поколења т,а група или читав народ би изумро. 
Ако има два. детета, једва би се одржавао' исти број, а тек 
са три детета може да буде увећања, и то ,после шет поко- 
лења или 100 годика —• кад би сва деца остајала л<ива — 
било би 60 потомака, a ca четири детет.а 256. Дакле, први 
јзадатак, најмање просечно три детета ty породици.

Али исто тако важно je да се смањи смртност деце. Ми 
смо по емртности деце стајали за Румунијом и Бугарском 
на првом месту, тј. са највећим процентсм. Само у првој 

1ГОДИНИ умире 161 дете од хиљаде, док je у другим земљама 
Европе и Америке тај проценат износио два до три пута 
М'£'ње. Ако, дакле, поставимо задатак да тај проценат сма- 
њимо само за 30%, остало би у животу само око 30.000 
мале деце сваке године. Смртност и старије деце до 10 го- 
дина такође je врло висока, И општа смртност морала би 
t e  смањити и повећати дужина века’ од 34 барем на 50 го- 
дина. Она je још и пре рата почела да се смањује од 20,2°,0О 
на 15^00 'У 1937 години. Још немамо тачне податке како сад 
стојимо али, no свему судећи, сна мора да буде врло висока 
*и зато се мора радити свим силама да се она смањи најмгње 
са 20%. И ту би се уштедело бар 70.000 људских живота 
'^тодишње.

Туберкулоза je права наша народна болест. Од ње je 
npe рата боловало просечно 250.000 људи, највише младих, 
и умирало око 60.000 годишње. Значи да je сваки 50-ти 
човек био туберкулозан, па и спасан по своју околину. 
Према извештајима које сад имамо, број туберкулозних се 
‘још више повећао, највише међу омладином, што нас мора 
•у највећој мери забринути и принудити да се противу ове 
опаке болести предузму најенергичкије и најефикасније 
мере и лечења и предохране, како бисмо што више сма- 
њили њен број.



И проценат других обољења je врло висок, као што су 
венеричне болести, нарочито сифилис. Има начина да се и 
он сузбија и смањи бар за 50%. Од других социјалних бо- 
лести алкохолизму се мора поклонити озбиљна пажња, јер 
он не претставља само један велики терет са својих 100.000 
тешких алкохоличара., већ и на други начин угрожава. 
здравље и економско стање народа, слабећи и једно и друго. 
Алкохолизам нарочито' припрема терен за» туберкулозу, a 
претварањем грожђаиог и воћног шећера у алкохол уни- 
‘штава се огромна количина хранљивих састојака, И због 
тога апсолутно треба да iy привредни план уђе и задатак да 
•се бар за 50% смањи производња алкохолних пића и за 
толико повећа прерада воћа и грожђа у безалкохолне 
’производе,

Морамо ставити у задаггак исто тако и смањење обо- 
љења од маларије предузимањем свих мера за исушивање 
“мочвара, систематским и обавезним лечењеМ:, као и борбу 
тфотив шуге, вашљивости и свих других тешких обољења 
•од којих народ пати, било што нема средстава за лечење^ 
било што не уме да се од њих чува. Зато н-а хигијенско п р о  
свећивање морају се уложити и велики напори и знатна 
средства, јер уколико се побољшава здравље и смањује 
број болесника и смртних случајева, утолико се смањују 
трошкови, г.убитак времена, радне способности и матери- 
јалних средстава на многе милијарде динара и на многе 
!\шлионе изгубљених радних дана.

Има још једна тешка и штетна лојава, тзв.' бела куга,. 
уништавање плода, тежња да се ограничи! број деце на 
једно или двоје, а као -што смо видели то директно води 
изумирању. Има читавих наших крајева. где je то постао 
прави систем и где се већ осећа депопулација. И у том 
правцу морају се предузети потребне мере полравке.

Ми захтевамо од свих врста радника највеће напоре и 
^ахтевамо повећање радног времена и акордног рада, про- 
тиву чега се одувек борила радничка класа. Али ако и то 
мора. да буде, мора се водити рач.ун£ о условима рада, на 
првом месту о довољној и рационалној исхрани. Оно што 
je угаљ и нафта за индустрију, то je храна за радника. Као 
што je познато, човеку који ради мало тежи посао потребно 
je 3 до 4000 калорија тј. одговарајућа количина животних 
камирница. Ту количину наш човек iy Југославији никад 
није имао, постојала je општ.З'. потхрањеност, na je, наравно, 
и она у великој мери доприносила великој смртности и



обољевању. Још до данас није ни изблиза решено то пи- 
тање, још увек и најтежи радници не добивају, нарочито 
{масноће и беланчевине животињског порекла, у довољној 
количини, а још мање у квалитету — једва да нешто премкша 
>200 калорија. Један од првих задатака мора бити да се на 
све могућне начине ово стање поправи. Исхрана и тежина 
рада морају ићи напоредо. Ако раднику ма које врсте не 
можемо да пружимо довољну количину хране, не смемо од 
њега тражити напор који томе не би одговара-о. Или се 
>мора повећати исхрана или олакшати рад. Ако' се то не 
lypaoiH и не ускла.ди, последица. ће бити брзо исцрпљење, 
.обољење и повећање неспособности, па, дакле, и слабији 
радни резултати уопште. Шта ће нам вредети и висско 
развијена индустрија и тешко стечена материјална добра, 
«ко се то мора плаћати здрављем и животима! А порушено 
(одравље једне генерације повлачи за собом чииае низ не- 
'вољг. и тешкоћа.. Недавно основани институт за исхрану 
’мораће водити рачуна по свим овим питањима и дати пре- 
судну реч. Привредни план исто тако мора спровести .и ира- 
(Вилно решити и поделу рада, као и планску спрему радника, 
а према стварним потребама и могућностима. Морамо имати 
1стално на уму да> je човек на.јвећи капитал и да све што се 
ради мора се тако радити да- човеку обезбедимо најбоље 
услове за живот и рад и да je, према томе, наш главни за* 
да.так да одгајимо једно телесно и душевно здраво, сло- 
бодно и »апредно поколење, и, када се толико старамо за 
поправку наших дома.ћих животиња, да се исто тако мо- 
рамо старати и 3ai најбољи одгој људи, & ja верујем да 
чједан смишљен и рационално спрсведен општи привредни 
!план може без великих тешкоћа да оствари све своје пред- 
биђене задатке и зато ћ*у за такгв привредни план гласати.

(Народни посланици се враКгју у салу).
Претседавајући: Реч има народни посланик и министар 

Милован Ђилас. (Дуготрајш буран аплауз).
Министар Владе ФНРЈ Милован Ђилас (HP Црна Гора): 

Другови народни иосланици, ако овај план изражаеа напоре 
наших народа;, а он то стварио изражава и има за циљ да 
оствари један бољи друштвени поредак, онда je исто така 
несумњиво да исту.пање Драгољуба Јованов.ића и његових 
помагача претставља остатке оних жглосних назадних дру- 
штвених снага у нашој земљи, за које ће овај план Зјначити 
крај CBHLX могућно.сти њиховог ошстанка. (Аплауз). Ja ,не могу



разумјети морални лик љ:уди, савјест људи који онако кри- 
такују план, који онако говоре о ллану, који са таквим ни- 
подаштавањем приговарају једном тако вели-ком и судбо- 
НО.ОНОМ дјелу народа Југославије, и да, «а крају крајева, 
ипак изјављују да ће гласати за њега.

Објашњење оваквог држања, оваквог лика, оваквог на- 
чина иступања. Драгољуба Јовановића и његових гошагача 
треба тражити у прошлости Драгољуба Јовановића, па ми 
зато допустите, кад он већ толико воли да се позива на 
'сарадњу са комунистима у његовој прошлости, да о тој 
лрошлости и ja  кажем неколико ријечи. (Аплауз).

Дра.гољуб Јовановић je овдје говорио како je он тамо 
.'1926—27 године покренуо часопис „Рад” заједно са кому- 
нистима (Др Драгољуб Јовановић: He!), или у сарадњи, 
|(Др Драгољуб Јовановић: Са др Половићем). Добро, j«ai га 
онда нисам добро ргзумио. Но, у сваком случају он je го- 
ворио о томе како je у то вријеме имао некакве сарадње 
са камунистима. (Др Драгољуб ЈоваНовић: Увек сам имао 
еарадњу од 1919 године). Ова ствар не одговара истили. 
Тада je с њим заједно сарађивао Отокар Кершоваии који 
тада није био комуниста. Никакве сарадње Драгољуба Јо- 
вановић>а са- Комунистичком партијом није било. Драгољуб 
јЈовамовић се позива да je сарађивао за вријеме диктатуре. 
И ова ствар не одговара истини. Нема никаквих .писмених 
нити усмених доказа који би лотврдили m  ;какву сарадњу 
гДрагољуба Јовановића сз комунистима у вријеме шестоја- 
иуарског режима. (Др Драгољуб Јовановић: Са Мирком То- 
мићем на универзитету 1937 године).

Међутим, Драгољуб Јовановић je овдје изнио како je он 
■осуђен на годину дана робије у старој Југославији!. Он je 
осуђен custodia honesta (Др Драго\љуб Јовановић: Custodia 
honesta ca губитком службе!), а на робију су осуђивани ко- 
мунисти. Они су премлаћивани и слат.и на робију. Велико- 
‘српски владајући режими су тада! правили разлику између 
Драгољуба Јовановића и комуниста. Ја* ћу да вам кажем 
нешто о тој осуди Драгољуба Јовановића. Ооуду његову 
'више не треба сматрати његовом врлином,него несрећом и 
■глупошћу режима. У Београду су били кратковиди1 људи 
као што je Петар Живковић, Јевтић и слични, који нијесу 
могли да прозру прави смисао акције Драгољуба Јовано- 
‘вића. Ту акцију je најјасније изложио сам Дратољуб, a 
остао јој je вјеран и iy овој Скупштини. Он je свој став 
изложио баш Hia том оуђењу кад je, бранећи се пред суди-



'јама, казао да. се читае циљ његове активности састоји у 
томе —- да отвори дућан на супротној страии улице, у оном 
■селу гдје комунисти отворе дућан.

Другови народни посланици, то je било улизивање ре- 
жиму од стране Драгољуба Јовановића — с једне страие,. 
али je — с друге стране, 'означавало стварну линију и-стварни 
■став Драгољуба Јовановића, који je он задржао до да- 
нашњег дана.

Но, кад већ говоримо о сарадњи између комуниста' n 
Драгољуба Јоваоновића', jai ћу да споменем чињеницу да je 
крајем 1940 године и почетком 1941 године постојао извје- 
стан споразум између комуниста и Драгољуба Јовановића.

Допустите ми да се присјетим и ja једног таквог cai- 
станка са Драгољубом Јовановићем. Непосредно 'пред 27 
март, ja оам као делегат Комунистичке партије имао задатак 
са друг.арицом Цаном Бабовић — а мислим да je тада са 
мном био и друг Нешксшић — да се састанемо с Драгољубом 
Јовановићем ради вођења акције против Тројног п.акта. Све 
то н& основу споразума који je постојао између нас и Дра- 
тољуба Јовановића да ћемо се заједнички одупријети ре- 
жиму, петој колони, итд. На томе састанку Дра-гољуб Јова- 
новић се сложио с нашим предлогом да треба' издати један 
л е т к  пратив Тројног пакта. Ми смо на том састанку пред- 
лагали да се пође у акцију, у демонстрације, у једну већу 
‘активност, а Драгољуб Јовановић нам je тада говорио о 
■томе да je све то илузорно и узалудно и да настаје мрак 
•од десет година. (Смех). Уствари, 1при,ми1цали су се — до- 
душе преко жртава, преко тешкоћа, преко издаје, преко не- 
■виђених патњи, преко крви стотина хиљада људи iy нашој 
лземљи — најсвјетлији тренуци народа! Југославије, прими- 
'цала се оружа«а борба. Није прошло ни неколико дана a 
народие м.асе су демонстрацијама из темеља пољуљале ре- 
^жим Цветкови.ћ—Мачек, тако да je на таласу масовног по- 
'Крета једна група безначајних и без икаквог већег поли- 
'тичког утицаја завјереника могла да* обори владу, која je 
‘била — од народних маса под воћстзом Комунистичке пар- 
тије — руинирана и потпуно поткопана.

Дакле, до извјесног споразума дошло je непосредно 
Лред рат са Драгољубом Јовановићем.

У току рата, као што вам je свима: познато, изгубио се 
сваки траг Драгољуба Јовановића и он се појавио послије 
ослобођења Београда с брадам до појаса. (Др Драгољуб 
•Јовановић: А зашто не говорите о састанку под окупаци-



јом?) Састанак овдје није важан, него чињеница како сте 
се држали, Драгољубе Јовановићу.

'Међутим, послије ослобођења Беолрада, јкад смо ми 
дошли, Драгољуб Јовановић се појавио, јер се дотле скри- 
teao iy илегалности, односно у илегалности са знањем поли- 
ције, како се открило на ономе процесу. Он се појавио из 
^илегалности, и заједно са Драгољубом Јовановићем nojai- 
ђзио се и један летак у коме je писало да читаву борбу 
против окупатора, односно народноослободилачки рат, 
треба приписагги Кому.нистичкој и Народно-сељачкој .странци 
n двојици људи у тим партијама — маршалу Јосипу Брозу 
Титу и Драгољубу Јовановићу! (Смех).

Ja хоћу да кажем ово: да je у току рата,а и прије рата., 
•било таквих људи који су из Народно-сељачке странке — 
он je споменуо Мирка Томића, славно палог у борби лротив 
окупаггора и издајника наше земље — (Узвици: Слава му!)
— мимо воље и лротив воље и жеље Драгољуба Јовановића 
сарађивали са комунистима, али то je као што рекох било 
■јмимо и против воље Драгољуба Јовановића. (Драгољуб Јо- 
вановић: To није важно).

Толико, што се тиче улоге Комуни.стичке партије и На- 
родно-сељачке партије у рату. А што се тиче упоређења 
■између Тита и Драгољуба Јовановића, то ми личи на- упо- 
ређење између сокола који je, водећи нашу Армију, оби- 
шао сва села и лланине Јутославије подижући устанак, и 
на животиње које се не крећу у таквим висинама, него пузе, 
а чија имена у овоме дому нећу да спомињем. (Одобравање 
и смех).

По,слије рата, Драгољуб Јовановић je ушао у Фронт 
Србије и, даље, у Народни фронт Југославије и био je у 
Извршном одбору Народног фронта Југославије и, као што 
неки од вас знају, иступио je ш  Конгресу Народног фронта 
*Југосла(ВИЈе.

Поставља се питање: како смо ми — а ja, при томе 
мислим на комунисте — допустили да нас превари Драго- 
љуб Јовановић? Морам одмах да кажем да нас Драгољуб 
Јовановић није уопште преварио и, да смо ми били начисто, 
што се њега тиче, још 1933, 1934 и каснијих година. Ми 
нијесмо имали никакве илузије да Драгољуб Јовановић 
претставља резерву српске буржоазије и то резерву у се- 
љачким редовима. Али, другови и другарице, нијесмо ми 
имали тако краткотрајну и, што се тиче Драгољуба Јова- 
новића, потпуно бесплодну сарадљу с Драгољубом Јова>-



новићем због њега, него смо je имали због оних л>уди из 
Народно-сељачке странке и, уолште, из сељачких редова 
којима je требало помоћи да се увјере iy рад и реакционар- 
ност Драгољуба Јова-новића и читаве његове политике. 
1(Одобраван»е).

Ето, толико о сарадњи између нас и Драгољуба* Јова- 
новића. Мислим да сам тиме објаснио и његово привремено 
'учешће у Народном фронту. (Драгољуб Јованошћ: До кога 
вам je било врло много стало, нарочито Благоју Нешко- 
вићу).

Другови народни посланици, iy чему je оуштина читаве 
■политике Драгољуба Јовановића у току лрошлог периода 
w у току периода од ослобођења? Суштина лолитике Дра- 
гољуба Јовановића своди се на отварање дућанчића1 насу- 
прот комунистима. (Смех. — Др Драгољуб Јовановић: Али 
лродају ист.у робу!).

Практичност, то значи оно што сте ви сви овдје рекли 
ћ  чули од наших другова — одвајање радника и сељака, 
нечасно и недостојно подметање од стране једког политич- 
ког човјека комуниетима као да су они само за радничку 
ствар 'а не и за сељаштво. (Др Драгољуб Јовановић: Нисам 
то рекао, него je главни осло-нац радничка класа). Став Дра- 
гољуба Јова*новића своди се на теорију о два- брда и о двије 
шине, односно о једном брду се два врха, односно о двема 
ларалелним шинама којима) иде локомотива — на једној je 
локомотиви Драгољиуб Јоваловић, а на другој Комунистичка 
партија,! (Драгољуб Јовановић: Две шине, а једна локомо- 
тива!) Ми еада не би теби дали да прикачиш ни теретни 
вагон за наш воз. To брдо са два врха значи: једаи врх смо 
нми комунисти, Народни фронт, наиме политика Комуни- 
стичке партије, а други врх je — Драгољуб Јовановић. Опет 
оно упоређење између сокола и гмизаваца. (Одобравање).

Другови народни посланици, до чега je  довела! оваква 
политика Драгољуба Јовановића?

Народне масе које иду напријед, које стварају нови 
живот, које мрве све лрепреке, те народне ма,се као каква 
огромна ријека>, као каква бујица, одбацујђг шљам на своје 
обале и гурају даље. Оне -одбацују и Драгољуба Јовало- 
BBhai и његове лријатеље. (Буран аплауз). Може се нама 
'Драгољуб Јоваловић колико год хоће умиљавати и кадити 
нам, ми њему не вјерујемо. (Буран аплауз). Ми не слушамо 
ријечи Драгољуба Јовановића, јер су оне већииом бесми- 
^лене и без икаквог основа. Ви сте чули да je он овдје рекао



толико глупости, да би требало једно 10— 15 добро памет- 
них људи да на то одговоре. (Драгољуб Јовановић: Добро 
паметних, добро je!) Ми не треба да одговарамо на те ње- 
гове бесмислице, ми треба да гледамо чињенице, дјела.

Ka'Ko се у пракси иопољава данас политика Драгољуба 
'.Јовановића? Шта та политика практично значи?

Драгољуб Јовановић je овдје, у овом дому, говорећи 
о спољној политици наше Владе, рекао да аду- се чини као 
да се наша Влада сувише опире само на једа,н стуб, на један 
колац, а тај један колац je — Совјетски Савез. Шта значи 
критиковати Владу што се чврсто ослања само на један 
стуб у својој спољној политици? To значи критихова.ти 
'Владу што се не ослања на америчке империјалисте, кри- 
тиковати Владу што не отвара пут, што не отвара капије 
Јатославије утицају америчких империјалиста. To значи то. 
Т т а  значи када Драгољуб Јовановић данас критикује Пе- 
тогодишњи план, када критикује претјера.но брзо оствари- 
ргње Петогодишњег плана, кад тврди да треба почети од 
»пољолривреде или пољопривредне индустрије, а не од 
тешке индустрије? To значи да треба стварати индустрију 
•конзерви, индустрију поврћа, индустрију пољопривредних 
прерађевина, а од Американаца куповати топове, тенкове, 
машине, фабрике, дати им концесије итд. To практично 
значи то.

И није нимало случајно, другови народни посланици, 
што je послије Драже Михаиловића највећи херој Херстове 
штампе баш Драгољуб Јовановић. (Аплауз). Није ‘ нимало 
случајно што америчка штампа, — пишући о недостојном 
'иступању Драгол>уба Јовановића према политици наше 
Владе, према овом дому, према мукама и нзпорима нашег 
народа, пишући о оправданом и природном револту овога. 
дома и ових поштених људи који у њему сједе и ксји сасвим 
оправдано кажу Драгољубу Јовановићу и тој братији која 
се окупила око њега, да хоће брзо да раде и да неће да 
губе вријеме на њихова преклапања, није нимало слу- 
чајно што та фашистичка америчка штампа (јер то je фаши- 
стичка штампа,, штампа која je помагала, Хитлера и Мусо- 
линија, која je била на њиховој страни у току рата, у ври- 
јеме кад je и Америка водила рат), није нимало случајно 
■што та шта.мпа пише како je Драгољуб Јовановић имао 
храбрости да иступи .против четиристоглаве бољшевичке 
гждаје. Ето гдје je Драгољуб Јовановић! Ето ко je о н . . .  
(Снажан и дуготрајан аплауз). Ето, то практично значи no-



литика1 Драгољуба ЈовановићаГ Он покушава да нас на- 
-смије, покушава да у ублаженом виду, у умекшаном облику, 
претстави своју опозицију, да се прикаже ка.о некаква ло- 
јална опозиција, као некаква олозиција која само стављгг 
извјесне принципијелне примједбе. Међутим, није то право 
(piyxo Драгољуба Јовановића. He, то није његово право 
'лице. Лице Драгољуба Јовановића јесте бесприлципијел- 
'Ност, јесте лрислушкивање шта ће о њему рећи баш она 
штампа о којој сам говорио.

Другови народни посланици", буржоазија ка.о класа 
није јединствена класа. Она je такође раздвојена iy извјесне 
слојеве. Она je јединствева класа само у смислу власника 
средстава за производњу, у смислу екплоататора радних 
jMaca. Али се она такође дијели на поједине групе. Даиас су 
другови народни посланици, на примјер друг Родољуб Чо- 
лаковић, а исто и министри Савезне владе, објашњавали 
како je буржоазија у Југославији — наиме они њени водећи 
дијелови који су у t o k v  народноослободилачке борбе пошли 
путем лздаје — издала иародне интересе. Ми смо водили 
рат против окупатора, за нгционално ослобођење, и ми 
за то што je буржоазиј^а — тј. они њени најреакционарнији 
дијелови — заглавила у току рата, нијесмо 'Криви. Ми за то 
нијесмо нимало криви, м-и њих нијесмо тјерали да буду 
издајице. Њима се свидјело да буду са Нијемцима и кзд 
'им се свидјело, таква их je судбина задесила.

Ако je ријеч о нашој привреди, онда треба имати јасно 
у виду да смо ми водеће кругове буржоазије, водеће групг 
‘капиталиста у граду, то јест индустриске и банкарске бур- 
жоазије, разбили. (Аплауз). ' To je чињенида. Ми смо им 
(узели власт, а захваљујући њиховом издајничком држању 
у рату и мјерама национализације, ми смо тим најреакцио- 
нарнијим круговима буржоазије узели и имовину и претвс- 
рили je у народу имовину. (Аплауз). Међутим, другови на- 
родни посланици, није то случај са селом. БуржоазиЈа je 
(на селу остала и ње на селу још има. И ту буржоазију са- 
чињава онај слој који стварнс- није сељак у обичном сми- 
'слу, иако живи на селу, па често и сам ради земљу. To je 
кшај слој који се користи туђим радом, најамним радом 
•сиромашних сељака, радом средњака, радом сиротиње 
-уопште, слој који шпекулише, тргује, преврће итд. итд.

У име тога слоја који живи на селу, а који није сељак 
(у обичном смислу, данас je говорио Радомир Тодоровић,



<који je пристао да прими на себе улогу Драгољубовог се- 
љ®кз, а кога није било нимало стид да о  политици наше 
Владе, да о политици Петогодишњаг ллана говори на начин 
који, ако ништа, прља бар оно сељачко одијело које носи. 
ц'ДР' Драгољуб Јовановић: Сељаци у Шумадији друкчије 
мисле о Радомиру).

Међутим, иступање Драгољуба) Јоваиовића у нашој 
Скупштини не треба сматрати само иступањем тога слоја 
еељака, него и иступањем у име оних разбијених остатака 
'Градске буржоазије. Њен глас се чуо данас у овом дому, 
1и ми, према томе, не треба да останемо политички равно- 
душни. Ми нећемо и не можемо остати равнодушни према 
тсме.

Драгољуб Јовановић je овдје казао једну неистину 
'која no мом мишљешу спада у најтежу ствар која je у овом 
дому речена послије његовог иступања прошлог пута и 
мстицања невјеровања у моћ одбране малих земаља. Он je 
казао како се садашњи режим и садашња Влада у првом 
реду опиру на радничку класу. Ово није истина и ja хоћу 
овдје, као члан Владе, да кажем да je Влада Федеративне 
Народне Републике Југославије, а ако je и то потребно да 
додам — да je воћству Комунистичке партије Југославије 
•па и воћству Народног фронта, подј>еднако мила и подјед- 
нако драга и ра,дничка класа и радно сељаштво и да се 
’подједнаком љубављу и бригом односе према сваком па- 
триоти Југославије и сваком лојалном грађанину Феде- 
ративне Народне Републике Југославије. ,(Дуготра;јан 
1аплауз).

Наше сељаштво je у рату доказало какве неисцрпне 
снаге леже у њем1у. Комунисти су у томе рату доказали 
'своју љубав према сељаштву Југославије.

Кад ми говоримо о радничкој класи, о њеној улози, кад 
ми позивамо радничку класу данас да се свим силама анга- 
жује у борби за индустријализацију и електрификацију 
наше земље, онда то има само мобилизациони значај за 
радничкју класу, а никакав политички значај који би ишао 
tea одвајањем радника од сељака, за потцењивањем сељака 
или смањивањем улоге сељаштва наше земље. (Аплауз).

Зато ову изјаву Драгољуба Јовановића треба сматрати 
као један од његових покушаја, безбројних у току читавог 
'низа година, да отвори дућан према Комунистичкој партији,



да, како он каже, продаје исту робу, а да уствари продаје 
не само шверцовану робу, него да ггодмеће како комуни- 
сти, тобож, продају шверцоват робу. Ето, на то се све ово 
своди.

Другови народни посланици, Драгољуб Јовановић je 
овдје поменуо и моје име, рекавши да сам сувише амби- 
циозан и нескроман кад сам рекао на Цетињу да ћемо ми 
fea неколико годива стићи Енглеску. Кад сам то говорио, 
»нијесам говорио на основу празних фантазија,. Ако гледамо 
овај Петогодишњи план и ако истовремено им-амо у виду 
шта ћемо њиме постићи у количини производње робе према 
6pojiy становника, онда мирне душе можемо рећи да ћемо 
V3a десет година Енглеску стићи. (Аплауз). И то можемо 
рећи сасвим мирно, реално, без икаквог колебања. Питање 
ће се поставити, можда кроз десет или кроз осам година, 
о престизавању Америке, која je најразвијенија индустри- 
ска земља. Ja вјерујем у снагу нашег народа. Да нијесам 
вјерова-о, не бих р.атовао, не бих се борио, него бих сједио 
гдје je сједио Драгољуб Јовановић. (Драгољуб Јовановић: 
Зато сте генерал-лајтнант, ja нисам). Зато сам, другови на- 
родни посланици, оно и рекао на Цетињу.

Другови народни посланици, водећи борбу за Петого- 
дишњи план, уствари смо загазили у један рат, у једну 
тешку битку. О томе je говорио и друг Тито и сви говорници 
«који су иступили послије њега. Полазећи на ту битку ми на 
■првом кораку сусрећемо непријатеља Петогодишњег плана. 
Није нимало случајно да се у тој борби, у том рату који 
имамо да водимо, јављају људи који «ажу да су и они та- 
'кође за рат — као што je било људи у рату који су гово- 
рили да су за борбу против окупатора, али су позивали да 
се не пуца — али сматрају да треба да се пуц.а само са пољо- 
■привредном индустријом, с конзервама, са дјечјим коли- 
цима, а не с тешком индустријом. Такав човјек je Драгољуб 
(Јовановић.

Драгрљуб каже да je за Петого(дишњи план, ,,али...", 
^ao што су добацивали њему. Кад већ тако мисли о Петого- 
дишњем плану, зашто Драгољуб Јовановић не гласа протиз 
ЈПетогодишњег плана? Драгољуб Јовановић зна популар- 
■ност Петогодишњег плана у сељачким масама, зато не гласа 
■против. (Аплауз).

Кад je већ ријеч о сељаштву, хоћу да кажем да je читав 
Петогодишњи план исто тако од користи за сељашто као



\

и за радничку клаоу. Ако гледамо његов стварни ефекат, 
ни у ком случају радничка класа неће имати веће користи од 
ibera него што има сељаштво. За кога се повећава произ- 
водња текстила, ко ће бити «ајвећи потрошач? Сељак. Ко 
■tie бити највећи потрошач обуће? Сељак. Ко ће наЈвише узи- 
мати разних алата, машина, итд. које су му потребне за 
свакодневну употребу? Највеће ће количине ићи на село.

Ако гледамо план као цјелину, видимо да он фактички 
даје много селу. Карактеристика Петогодишњег плана iy 
Југославији, з,а разлику од првог петогодишњег- плана у 
Совјетском Савезу јесте да: се паралелно с тешком инду- 
стријом подиже лака индустрија, тј. да се са рјешењем пи- 
тања тешке индустрије истовремено рјешава и питање по- 
бољшања материјалног ниво'а радних маса. To Драгољуб 
кЈовановић не може никако да разумије, јер он мисли да ми 
копирамо Совјетски Савез, он мисли да je наш однос према 
Совјетском Савезу отприлике онакав ка»кав je однос аме- 
ричке штам>пе према њему или његов према тој штампи 
!(Одобравање), он мисли да ми копирамо Совјетски Савез 
и он никада неће бити у сташу да нас разумије. Шта нам 
•замјера Драгољуб Јовановић? Он нам замјера што у Пето- 
годишњем плану не кажемо шта ћемо радити у другој пја- 
‘тиљетки. 'Hs шта он циља? Он циља на то да ми кажемо да 
Гпемо у другој пјатиљетки правити колхозе. Ми то нећемо 
да кажемо из простог разлога што —■ бар што се мене тиче
— не знамо тачно кад ћемо стварзти колхозе. А кад 'Нас 
Драгољуб Јовановић провоцира, ja  могу да кажем — пра- 
•вићемо их кад сел>'аци буду жељели и ако буду жељели. 
(Буран аплауз).

Међутим, другови народни посланици, ако овај Пето- 
годишњи план тек даје један дио инвестиција! за подизање 
оног дневног, оног непосредног материјалног живота рад- 
ника и сељака, идући петогодишњи ,пл,ан несумњиво ће 
довршити питање благостања у Југославији и бла.гостања 
'на селу. Ми ства;рамо базу за остварење тога благостања. 
'И преко оврг Петогодишњег плана ми већ много чинимо 
■за побољшање, за подизање животног стандарда iy граду и 
;селу. Кад се будући планови буду доносили, ja се надам да 
нећемо дискутовата с Драгољубом Јовановићем о њима 
^Одобравање), јер ће овај Петогодишњи план значити 
смртни ударац оним остадим’а реакције коју у овоме парла-



менту претставља Драгољуб Јовг.новић, макар колико он' 
‘покушавао да обуче на себе јагњеће руно и1 да изгледз 
‘невин и безазлен пред часним ликом истинских народних 
чтсланика. (Бурно и дуготрајно одобравање).

Претседавајући: Пошто je исцрпена листа говорника, 
‘закључујем заједничку седницу оба дома Народне скуп- 
*штине, која ће у случају потребе бити сазвана писменилк 
•путем.

(Седница je закључена у 20,45 часова).



С А В ЕЗ Н О ВЕЋЕ

Шеста  седница
(28 дррила 1947)

Почетак у 10,15 часовз.
При уласку у дворану, чланове Савезне владе на челу 

са претседником Владе ФНРЈ маршалом Југославије Јоси- 
лом Брозом Титом и чланове Претседништаа Савезног већа 
на челу са претседником Владимиром Симићем народни по- 
сланици дочекују стојећи и бурно поздрављају.

Претседавао лретседник Владимир Симић.
Претседник: Отварам шеети редоени састанак III редов- 

ног заседања Савезног већа Народне скупшти-не ФНРЈ. За- 
пишик данашњег састанка водиће секретар Стеван Јовичић. 
Изволите саслушати записник ирошлог 'састанка.

Секретар Стеван Јовичић чита- запишик петог редовног 
састанка.

Претседник: Има ли примедаба на прочитани заттосник? 
(Нема). Примедаба иема, записник се оверава.

Отсуства -посланика: Боге Кузмановеки моли пет дана 
отсуства због хитних службених послова; Албин Випотник 
моли три дана због «еодложних службеиих послова; Иван 
Мачек моли пет дана отсуства због болестл; Вида Томшич 
моли пет дана отсуства због болести; Едхем Пашалић моли 
два дана отсуства због неодложних ашслава; Љубчо Ар-сов 
моли пет дана отоуства због службених послова; Милосав-- 
љевић Љубигнка моли пет дана отсуства због болести;. 
Фраиц Кимовец моли пет дана отсуства због 'Службених ло- 
слова; Иваи Ковачић моли десет да,на отсуства због неодло 
жних службених тдослова; Боигко Чакић моли десет дана 
отсуства ради лечења према лекарском уверењу; др Алексан*.



дар Жижа моли осам дана отсуства према лекарском уве- 
јрењу; Глухић Омер моли два дана отсуства због неодложних 
послова; Перковић Миле моли пет дана отсуства због нео  
.дложлих послова; Бериша Рифат моли пе.т д аш  отсуства 
пошто je оперисан, и Ванчо Бурзевски моли осам дана отсу- 

ства због неодложних 'послова.
Предлажем Већу да се н,ародним*посланицима који су 

тражили више од три дана отсуства, свима одобри по три 
дана, а онима који су тражили мање од тр.и дана, да. се одо- 
бри онолико колико су тражили. Да ли Веће прима овај 
предлог? (Прима). Објављујем да су отсуства одобрена 
онако како je предложеио.

Прелазимо на дневни ред: гласање о Предлогу закона 
о :петогодишњем плаиу развитка «ародне привреде Федера)- 
тивне Народне Републике Југославије у годииама 1947—1951.

Према члану 30 ■пословника, обавиће се гласање читањем 
законског предлога о пет-огодишњем 'плану. Гласање ће се 
извршити дизањем р,уке о сваком члану. Позивам известиоца 
Одбора да чита Предлог закона о петогодишњем плану, и 
то најлре увод са насловом, па онда члан па члан.

Известилац Мустафа Виловић чита наслов и увод Пре- 
длога закона о петогодишњем плану развитка народне при- 
вреде ФНРЈ у годинама 1947— 1951. (Видети лрилог на крају 
књиге).

Претседник: Ко je за предложени наслов заксхнског пре- 
длога и увод како je ттрочитан, нека дигне ру»у. (Сви дижу 
руку1). Има ли ко против? (Нема). Објављујем да су предло- 
жени н-аслов законског предлога и увод усвојени једно- 
гласно.

Известилац чита део лрви — Задаци петогодишњег 
плана, Глава I: Основни задаци петогодишњег плана —• 
члан 1.

Претседник: Ко je за чла« 1 са насловом, «ека! дигне 
руку. (Сви дижу руку). Има ли кога оротив? (Нема). Објав- 
љујем да je члан 1 са насловом усвојеи једноглашо.

(За овим je Савезно веће, гласајући дизањем руке о сва- 
ком поједином члану Предлога закона о петогодишњем плану 
развитка народне привреде Федеративне Народне Реоублике 
Југославије у годинама 1947— 1951, једногласно примило све 
чланове од 2 до 13 закључ!НО, заједно са насловима поједи- 
них глава према предлоту и извештају Одбора за привредни 
план и финансије.)



Претседник: Дајем одмор од 10 минута.

(После одмора)
Претседник: Наставља се седиица. Молим известиода да 

лрочита члан 14 са «аеловом главе III.
Известилац чита члан 14 ,са «асловом главе III — План 

материјалног и културног •подизања народа.

Претсединк: Ко je за члан 14, «ека дигне руку. (Сви 
дижу руку). Има ли ко против. (HeMai). Објављујем да je 
члан 14 са наслосвом главе треће једногласно дрихваћен.

{За овим je Савезно веће, у смислу одредаба свога по- 
словника, гласајући дизањем руке посебно о сваксш члануг 
законског -предлога, једногласно прихватило све чланове 
Предлога зашна о петогодишњем плану развитка народне 
привреде ФНРЈ у годинама 1947— 1951 и то од члана 15 до 
закључно члана 46 заједно са насловм појединих делова и 
глава према предлогу Одбора за привредни ллан и финан- 
сије.)

Претседник: На тај начин, сагласно члану 30 послов- 
ника, има да се обави и гласање о законском предлогу у 
целини.

Користећи овлашћење из пословника, одређујем да се 
гласање о заковдском шредлогу у целини изврши лојединачно
ПО (ПрОЗИВЦИ.

Молим друга секретара да чита имена лародних посла- 
ника. Гласаће се са за и против.

Секретар прозив,а поеланике да гласају.

(После гласања)
Претседник: Објавл^ујем да je у гласању учествовало 

укупло 276 присутних народних лоеланика и сви -су гласали 
за. На тај начин у Савезном већу je  коначно усвојен! Зако-н
о летогодишњем ллану развитка -народне привреде Федера- 
тивне Народне Републике Југославије у годинама 1947— 1951. 
(Сви чланоеи Савезне владе и свл лародни лосланиди устају 
и дуго и бурно а.плаудирају).

Прихваћени Закон о летогодишњем плану развитка на- 
родне привреде Федеративле Народне Републике Јутславије 
у годинама 1947— 1951, сагласно Уставу и пословнику, биће 
упућен Већу «арода на решавање.



Истовремено, молим вас, саслушајте једно 'Саопштење. 
Веће иарода, у сиислу члана 63 Уетава, доставило je Саве- 
зном већу Закон о петогодишњем ллану развитка. иародне 
привреде Федеративне Народне Републике Југославије iy 
годинама 1947— 1951 на решавање, онако како je тамо уево- 
јен. За време гласања гсоје je трајало у нашем Већу могла 
се утврдити истоветност текстова овога закона сннако како 
je прихваћен у Већу народа и како смо га ми усвојили. Прима 
ли Савеано веће овај извештај о «‘стоветнасти текстова За- 
кона о петогодишњем плану развитка иародне привреде Фе- 
деративне Народне Реггублике Југославије iy годиеама 
1947—1951? (Прима). Има ли кога да «е прима овај изве- 
штај? (Нема). Према томе, објављујем да je, у смислу чл. 26 
пословника1, Савезно веће Народне скуиштине жшачно при- 
мило Закон о ттетогодишњем плану разв-итка народне при- 
вреде Федеративне Народне Републике Југославије у годи- 
нама 1947— 1951 и  oih ће бигги упућен Президизуму Народне 
скупштине ФНРЈ ради објављивања.

Молим Веће за овлашћење да са секретарсш мошу. етот- 
писати записник данашње -седнице и објавити га у „Службе- 
ном листу ФНРЈ”. (Прима <се.)

Пошто на дневном реду нема «иједне друге тачке ради 
решавања, закључујем III редовно заседање Савезног већа 
Народне скупштине ФНРЈ.

'(Седница je закључена у 12,40 часова).



VEĆE NARODA

Š e s t a  s ed n ic a
(28 aprila 1947 godine)

Počet a k u 10,15 č asova.
Pretsedavao pretsednik Josip Vidmar.
Pretsednik: Otvaram šest: sastanak III redovnog zasedanja 

Veča naroda Narodne skupštine FNRJ.
Zapisnik današnje sednice vodiče sekretar Joža Milivojevič. 

Molim druga sekretara da pročita zapisnik prošle sednice.
Sekretar Joža Milivojevič čita zapisnik pete redovne sednice 

Veča naroda Narodne skupštine FNRJ od 26 aprila 1947 godine.
Pretsednik: Ima li primedaba na ovaj zapisnik? (Nema). 

Pošto primedaba nema, zapisnik se overava.
Radi službenog posla mole otsustva narodni poslanic:: 

Nošpal Tode 5 dana, Radovič Vuko 5 dana, Mugoša Andrija 5 
dana, Nikolič Zora 3 dana, a zbog bolesti Šukria Ali 7 dana.

Predlažem Veču naroda da odobri ova otsustva. Prima li 
Veče moj predlog? (Prima). Pošto veče prima moj predlog, 
objavljujem da su odobrena sva tražena otsustva.

Saopštavam Veču da 'iz svih krajeva zemlje stižu čestitke 
Narodnoj skupštini povodom donošenja Zakona o petogodi
šnjem planu.

Prelazimo na dnevni red: glasanje o Predlogu zakona o 
petogodišnjem planu razvitka narodne privrede Federativne 
Narodne Republike Jugoslavije u godinama 1947— 1951.

Molim druga izvestioca Odbora za privredni: plan i finan
sije da čita član po član predloga zakona.

Izvestilac dr Obren Blagojevič čita naslov zakona, uvod i 
član 1, prema predlogu Vlade FNRJ i izveštaju Odbora za pri
vredni plan i finansije. (Videti prilog na kraju knjige).



(Zatim je Veće naroda, glasajuči o svakom članu dizanjem 
ruke, jednoglasno usvojilo sve članove od 1 do 46 zaključno,, 
prema izveštaju Odbora za pri/vredni plan i finansije.)

Pretsednik: Objavljujem da je Predlog zakona o petogo
dišnjem planu u pojedinostima izglasan u Veču naroda. Prela
zimo na glasanje u celini. Pošto je ovaj zakon vrlo važan i pre- 
sudan za naše narode, mislim da treba glasati poimenično i 
molim druga sekretara da izvrši prozivku.

Sekretar Joža Milivojevič proživa narodne poslanike da 
glasaju.

(Posle glasanja)
Pretsednik: Objavljujem da je prisutan 131 poslanik. Svi 

su glasali za. Time je Zakon o petogodišnjem planu u Veču 
naroda konačno izglasan. (Svi poslanici ust a ju i burno i dugo- 
trajno aplaudiraju).

Čestitam Veču naroda i svim našim narodima ovaj zakon 
kojim počinje nova era u istoriji jugoslovenskih naroda. (Svi 
poslanici ustaju i ponovo dugo i burno aplaudiraju).

Zadatak našeg zasedanja ispunili smo i time ovo zasedanje 
zaključujem.

Molim za ovlaščenje da zajedno sa sekretarom mogu pot- 
pisati zapisnik današnje sednice. (Odobravanje).

(Sednica je zaključena u 12,20 časova).
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